
 
 
 

Spar på vandet i 
badeværelset! 
 
 

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.! 
 
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! 
 
 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! 
 
 Brug en sparebruser og spar ca. 4 liter vand 
pr. minut du bader! 
 
 Luk for vandet i bruseren, når du sæber !  
 
Tag ikke længere brusebade end du har     
brug for. Du sparer mellem 8-12 liter vand 
for hvert minut du korter af badet! 
 
 Brug ikke toilettet som skraldespand. Smid  
vatpinde, lommetørklæder og lignende i 
skraldespanden i stedet for i toilettet. 
 Du sparer derved ca. 2-12 liter pr. skyl! 

 
 
 
 
 

 
Spar på vandet i 
køkkenet! 
 
 

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 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! 

Spar på vandet og 
energien ved vask! 
 

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 sliddet 
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! 

 


