Har du også brugt mere vand, end
du plejer?
- så er her nogle gode råd til, hvordan du kan spare på
vandet
Badet
Der, hvor de fleste kan spare mest vand, er på badet.
Tag kortere bade
En almindelig bruser giver mellem 9 – 12 liter vand i minuttet.
Det betyder at hvis du bader dagligt, kan du ved at skære
bare 1 minut af din badetid spare 3 – 4.000 liter på et år. På
vand- og varmeregningerne sparer det dig for mindst 300 kr.
om året.
Skift til sparebruser
Har du en bruser, der giver meget vand, kan du ved at skifte til en sparebruser,
der blander luft i vandet, spare meget vand. Bader du dagligt i 5 minutter, kan
du ved at skifte fra en bruser, der giver 12 liter i minuttet til en, der giver 9 liter
i minuttet, spare 500 kr. i vand og varme om året.

Rindende vand
Spareperlatorer på vandhanerne
Ligesom med bruseren kan du også skifte de perlatorer, der
sidder for enden af din vandhane til spare-perlatorer, der
blander luft i vandet.
Giver din perlator 10 liter vand i minuttet, og bliver skiftet til en
perlator, der giver 6 liter i minuttet, kan du med 5 minutters
rindende vand om dagen spare 450 kr. om året.
I Verdensmål Centeret sælger vi spare-perlatorer, der giver henholdsvis
4,5 liter og 6 liter vand i minuttet, for 20 kr. stykket.

Toilettet
Løbende toilet
En vandregning, der er løbet løbsk skyldes for det meste, at
der er et toilet, der løber. Selv et toilet, der siver, så man
næsten ikke kan se det, kan bruge for 6.000 kr. vand om
året. Et toilet, der løber voldsomt, kan nemt bruge for 600
kr. på en uge! Derfor et det en god ide at holde øje med
toiletterne.

Stort og lille skyl
Det er ikke uden betydning for vandregningen, om du bruger det lille eller store
skyl. Især ikke lige nu under Corona, hvor mange er meget mere derhjemme.
Trækker du f.eks. ud i toilettet 5 gange om dagen med det store skyl koster det
700 kr. om året. Bruger du det lille skyl 4 ud af 5 gange koster det 400 kr.

