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SPAR VAND - SPAR PENGE
SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

DANSK
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Når vi åbner for vandhanen, vasker tøj, eller går i bad, tænker 
vi sjældent over, hvor meget vand vi bruger – eller hvor meget 
det koster. Det samme gælder for vandspild, løbende toiletter 
og haner, der kan blive til rigtig meget vand, som vi ikke får 
gavn af. Hver person i Danmark bruger ca. 40 m3 vand om året 
svarende til 4 tankbiler.
Vores drikkevand er produceret fra grundvand der mange sted-
er trues af forurening. Rent drikkevand fra undergrunden er en 
begrænset ressource som indgår i naturens kredsløb, og som vi 
bør bruge med omtanke. 

Hvordan kan du selv undgå vandspild samt spare på vandet…..
og pengene?

BRUG VAND MED OMTANKE 
TIL GAVN FOR PENGEPUNGEN 
OG MILJØET
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•  Hold øje med om toilettet løber: Et toilet der løber så lidt, at det 
næsten ikke kan ses, kan spilde ca. 100 m3 om året og koster ca. 
6000 kr.

•  Skift evt. et gammelt toilet til et nyere vandbesparende toilet
•  Sørg for at vandhanen ikke drypper. En vandhane der drypper kan 

spilde 15 liter vand i døgnet, hvilket svarer til 300 kr. om året
•  Sæt spareperlatorer på din vandhane og din bruser og spar på 

vandet
•  Brug en sparebruser og spar ca. 4 liter vand pr. minut du bader
•  Luk for vandhanen når du børster tænder
•  Når du vasker hænder, bør du lukke for vandhanen, mens du sæber 

dem ind og lukke op igen, når sæben skal skylles af hænderne
•  Drik vand af et krus og ikke af hanen – så spilder du ikke vand
•  Luk for vandet i bruseren, når du sæber dig ind og vasker hår. 
•  Tag ikke længere brusebade end du bar brug for. Du sparer mellem 

8-12 liter vand for hvert minut du korter af badet.
•  Brug ikke toilettet som skraldespand. Smid vatpinde, lom-

metørklæder og lignende i skraldespanden i stedet for i toilettet. 
Du sparer derved ca. 2-12 liter pr. skyl

PÅ BADEVÆRELSET

En almindelig 
bruser giver ca. 12 liter 
vand i minuttet og en 

sparebruser giver 
ca. 8 liter vand i 

minuttet.

Et toilet der 
løber så lidt, at man 

næsten ikke kan se det, 
kan spilde op til 100 m3 
vand. Det svarer til 10 

tankbiler og koster 
ca. 6000 kr.
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•  Fix en utæt vandhane
 Vælg et vandbesparende armatur
•  Sæt en spareperlator på din vandhane så der kommer en mindre vandmængde ud 
•  Fyld opvaskemaskinen helt op inden du starter den, og du behøver ikke at skylle servicet af 

inden – det er nok at skrabe madresterne af
•  Skyl dine grøntsager i en balje i stedet for at gøre det under rindende vand
•  Hav en kande med vand i køleskabet – så behøver du ikke lade vandhanen løbe, for at få et 

glas koldt vand
•  Kog grøntsager i mindst mulig vand – du sparer både vand og energi

I KØKKENET

Hvis du skyller af under 
rindende vand i 5 min. bruger 
du ca. 60 liter vand. Hvis du 
gør det dagligt bliver det til 
et årligt vandforbrug på ca. 
22 m3. Det svarer til ca. to 

tankvogne med vand.
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• Skift evt. en gammel vaskemaskine ud med en ny, der er mere vand- og energibesparende
•  Fyld vaskemaskinen helt op inden du vasker. Det sparer tid, begrænser slidet på maskinen 

og nedsætter vand- og energiforbruget
• Spring forvasken over – det er sjældent nødvendigt
• Vask ved den lavest mulige temperatur og spar på energien
• Vent med at vaske tøjet til det rent faktisk er beskidt

NÅR DU VASKER TØJ

Fyld
vaskemaski-

nen op

30
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•  Saml regnvand i en regnvandstønde eller en spand – så 
kan du bruge det til at vande blomster eller vaske bilen

•  Brug en vandkande når du vander dine blomsterbede og 
blomsterkrukker. Når du vander med haveslangen bruger 
du 12 liter vand pr. minut og der spildes ofte en masse 
vand, som ikke kommer blomsterne til gavn

•  Undgå at vande blomsterne midt på dagen, da det meste 
af vandet fordamper i tidsrummet mellem kl. 10 og 15

•  Fyld vand uden kemikalier i et mindre soppebassin til 
børnene. Du kan efterfølgende anvende vandet til vand-
ing af blomster

•  Tag familien på ture til sø, strand, svømmehal eller 
friluftsbad i stedet for at fylde en pool med vand

BRUG AF VAND UDENDØRS

Efterlad en spand 
udenfor, for at fylde 
den med regnvand. 
Gem vandet til en 

ikke så regnfuld dag.

TIP:
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 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 med et 
stort og et lille skyl på 4 og 2 liter. 

•  Anskaffe en sparebruser og spare ca. 4 liter vand i minuttet. 
En almindelig bruser giver nemlig ca. 12 liter vand pr. minut 
hvorimod en sparebruser giver ca. 8 liter vand pr. minut.

•  Udskifte vaskemaskiner og opvaskemaskiner til nye, energi- 
og vandbesparende modeller.

•  Montere perlatorer (luftblandere) på vandhanerne eller skifte 
dit vandarmatur til en mere vandbesparende model

UDSKIFTNING AF TOILETTER, 
MASKINER, VANDHANER OSV. 

En dryppende 
vandhane - 6.000 

liter vand spildt
250,- pr år
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HOFOR A/S    
Ørestads Boulevard 35    

2300 København S     

Telefon 33 95 33 95    

hofor.dk   

Få flere gode råd omkring det at 
spare på vandet og undgå vandspild 
på www.hofor.dk/vandspare




