
Spar på 
vandet
Hvor meget vand bruger du? Over 60% af det 
daglige vandforbrug foregår på badeværelset, 
men det er nemt at skære dit forbrug ned.

Fakta om drikkevand

Grundvand

I Danmark bruger vi grundvand. Det bliver 
kun filtreret og iltet og er derefter klar til at 
blive drukket.

Forbrug

Vandforbruget i de danske husholdninger er 
i gennemsnit 103 liter pr. person pr. døgn.

Non-profit

Vandværker må ikke tjene penge. De er 
altså non-profit.

Gode råd til at spare på vandet

Badeværelse

• Pas på toiletter der løber. Det kan koste flere  
 tusinde kroner om året.
• Tag brusebad i stedet for karbad.
• Tag korte brusebade. Luk for bruseren, når du  
 sæber dig ind.
• Luk for vandet, når du børster tænder.

Køkken

• Tænd kun opvaskemaskinen og vaskemaskinen,  
 når den er helt fyldt.
• Brug en balje, hvis du vasker op i hånde.n
• Køb vaskemaskiner og opvaskemaskiner, der har 
 lavt vandforbrug.

I Danmark er vi så heldige, at vi bare kan 
åbne for vandhanen, og så strømmer der 
friskt og rent drikkevand ud. Men hvor 
meget ved du egentlig om dit drikke-
vand? Vi har samlet en række fakta om 
det danske drikkevand.

Tips fra dit 
lokale 

vandværk

Fokus på energibesparelse

Egtved  Vandværk
Nr. Vilstrup Vandværk

Skibet Vandværk 
Ødsted  Vandværk

(1/1 2023 bliver vi til Ådalens Vandforsyning ) Kilde: Danske Vandværker

103 liter
om dagen

En person bruger i gennemsnit 
103 litter vand om dagen

12 liter
i minuttet

3-15 liter
ved et skyl i toilettet

Ældre toiletter bruger op til 
15 liter vand pr. skyl.  Nye to-skyls 

toiletter bruger 3-6 liter vand 
per skyl.

125 liter

Drik vand fra hanen 
- det er til gavn for klimaet
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Kilde: FDB 2011 - Klimabelastning fra 
drikkevarer opgjort efter vægt 
(kilo CO2e per kilo drikkevare, ekskl, iLUC)


