
Spar vand 
og penge



Få repareret toilettet, hvis det løber
Hvis vandet siver, uden at det kan ses, 
spilder du op til 550 liter om dagen. På et 
år bliver det til mere end 11.000 kr. Hvis 
vandoverfladen i toilettet er ”urolig”, spilder 
du 1.400 liter om dagen. På et år koster det 
over 26.000 kr. 

Gør det til en vane at tjekke toilettet for 
lodrette kalkstriber en gang i mellem. Prøv 
også at holde et stykke toiletpapir mod det 
indvendige af kummen. Bliver papirer vådt, 
er toilettet utæt. Kontakt ejendomskonto-
ret, hvis toilettet løber.

Affald i toilettet er spild af penge
Hav i stedet en spand til vatpinde og andet 
affald stående på toilettet. Et enkelt lille 
ekstra skyl om dagen bruger årligt 1.100 
liter vand og koster 64 kr. årligt.

Få repareret en dryppende vandhane
Drypper din vandhane med et enkelt dryp 
i sekundet, bliver det til 20 liter pr. dag, sva-

Gode råd til besparelser - på badeværelset

rende til 420 kr. pr. år. Drypper vandhanen, 
så kontakt ejendomskontoret. 

Sluk for vandet, når du børster tænder eller 
barberer dig. Har du vandet løbende i to 
minutter dagligt ved halv styrke, svarer det 
til 4.000 liter årligt og koster 230 kr. årligt.

Brug stopuret til at tage tid på dit bad, og 
gør dine brusebade kortere
Afdelingens standardbruser giver ca. 10 
liter vand i minuttet.  Et dagligt bad på 6 
minutter bliver til 21.900 liter vand om året, 
hvilket koster 1.270 kr. årligt. 

Dertil kommer forbruget af varme. Det 
koster omkring 3 øre i varme, når du bruger 
1 liter vand, der er 40 grader varmt. 

Det daglige bad kommer derfor til at koste 
omkring 1.900 kr. om året i vand og varme. 
Kan du bade i et enkelt minut mindre om 
dagen, sparer du 310 kr. om året.



- og i køkkenet

Stil en kande vand i køleskabet 
Hvis du hver dag drikker 4 glas vand fra 
hanen, bruger du let 150 kr. ekstra om året, 
mens du har vandet til at løbe og venter 
på, at det bliver helt koldt.

Vask ikke op under rindende vand, brug i 
stedet en balje
Vasker du op i 15 minutter dagligt under 
rindende vand ved halv styrke, kan du 
spare over 100 liter vand om dagen ved at 
bruge en balje i stedet. 

Så nemt sparer du over 2.000 kr. liter vand 
om året. 

Har du opvaskemaskine?
Brug opvaskemaskinen med god samvittig-
hed, men skyl ikke servicen af. 

En ny opvaskemaskine bruger omkring 
12 liter vand pr. vask. I en god ny opvaske-
maskine er det nok bare at skrabe mad-
resterne af. 

Hold lågen lukket, så går der længere tid, 
før madresterne tørrer ind. 

Du skal dog huske at rense filteret jævnligt, 
ellers vasker maskinen ikke effektivt.

Brug en balje når du renser grøntsager

Kog grøntsager i mindst muligt vand
Du sparer både vand og strøm, og så er det 
faktisk sundere. 

Er der ikke allerede spare-perlatorer på 
vandhanerne, er det en god ide at få det 
monteret. De kan spare 5-6 liter pr. minut 
- eller ca. 150 kr. om året - uden at du 
behøver ændre vaner.

Fyld din vandkande til blomster med 
vand, mens du venter på, at vandet skal 
blive koldt eller varmt



Har du vaskemaskine?
En almindelig vaskemaskine bruger mel-
lem 50 og 100 liter vand pr. vask. 

Kan din familie undvære en vask om ugen, 
sparer du 2.600-5.200 liter vand om året, 
svarende til 150-300 kr.

Fyld vaskemaskinen helt op
Vandforbruget er næsten det samme, 
uanset om du fylder maskinen helt eller 
halvt op.

Besparelser ved rengøring og vask

Udgifter og besparelser er udregnet på baggrund af HOFOR´s priser for vand i 2016.

Skal du have ny vaskemaskine, så køb én 
maskine, der er mærket A+. Det betyder 
blandt andet, at den kun bruger halvt så 
meget vand som en ældre model.

Brug en balje eller spand, når du gør rent
Fyld en balje med vand og sæbe, og start 
med de mindst snavsede steder. 

Aflæs vandmåleren jævnligt. Så opda-
ger du hurtigere et løbende toilet eller 
en dryppende vandhane.


