
Spar vand – spar penge



Når man åbner for vandhanen, vasker tøj, eller går i 
bad, tænker man sjældent over, hvor meget vand man 
bruger – eller hvor meget det koster. Det bliver til rigtig 
meget vand i løbet af en uge, en måned eller et år – og 
vandregningen bliver hurtigt stor. Hvis man sparer på 
vandet, sparer man også penge – og det er da bedre at 
beholde pengene, end at hælde dem i afløbet!

Grundvandet er mange steder truet af forurening. Gift-
stoffer fra industrien og landbruget trænger gennem 
jorden og ned i vores drikkevand, så vi ikke længere 
kan bruge det. Derfor er det vigtigt, at vi passer på det 
vand, vi har. Hvis ikke vi sparer på vandet, risikerer vi, 
at der bliver endnu mindre rent vand fremover. I sidste 
ende kan det gå ud over drikkevandet til vores børn og 
børnebørn.

Der er to væsentlige grunde til at spare på 
vandet: Miljøet og pengepungen!
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Udskiftning af toiletter, maskiner, vandhaner osv.  

Hvis du bor i en ejendom, hvor du selv må udskifte maskiner eller 
installationer kan du spare rigtig meget vand –  og rigtig mange 
penge – ved at: 

• Skifte dit toilet ud med et vandbesparende toilet. Gammeldags 
 et-skyls toiletter bruger op til 15 liter vand, hver gang der 
 trækkes, hvorimod man på et vandbesparende toilet, kan vælge 
 mellem stort og lille skyl på kun 6 eller 3 liter. 
• Anskaffe en sparebruser. Så bruger du ca. halvt så meget vand 
 som med en almindelig bruser, nemlig mellem 6 og 12 liter i 
 minuttet.
• Udskifte vaskemaskiner og opvaskemaskiner til nye, energi- og 
 vandbesparende modeller (A-mærkede) 
• Montere perlatorer – luft-blandere – på vandhanerne eller skifte 
 til ‘to-trins’ vandhaner, hvor man skal løfte vandhanen ekstra 
 højt op, for at få meget vand ud.
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Hvordan kan du selv spare vand … og penge?

På badeværelset 

• Hold øje med om toilettet løber: et toilet der løber, også selvom 
 det er så lidt, at det næsten ikke kan ses, kan bruge næsten 
 300  liter vand i døgnet. Det bliver til cirka 110 m3 om året, og 
 koster over 4500 kroner! 
• Sørg for at vandhanen ikke drypper. En vandhane der drypper, 
 kan bruge 20 liter vand i døgnet. Det koster 300 kroner om 
 året.
• Luk for vandhanen, når du børster tænder
• Tag korte brusebade og luk evt. for vandet, når du sæber dig ind
• Lad være med at tage karbad
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I køkkenet 

• Brug en balje, når du vasker grøntsager
• Brug en balje, hvis du vasker op i hånden
• Hvis du har opvaskemaskine, skal den fyldes helt op, før den 
 startes. Du skal ikke skylle tallerkenerne, det er nok at skrabe 
 madresterne af. Brug et kort program med lavest mulige tem-
 peratur.
• Kog grøntsager i mindst muligt vand – du sparer både vand og 
 strøm, og så er det faktisk sundere!
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Når du vasker tøj 

• Fyld vaskemaskinen helt op
• Spring forvasken over – det er sjældent nødvendigt.
• Vent med at vaske tøjet til det virkelig er beskidt.
• Vask på lavest mulige temperatur – det er ikke nødvendigt at 
 kogevaske tøjet – det meste bliver fint rent på 30-40 
 grader. 
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