
Spar op til 

5.000 kr. 

om året

Få tips til, hvordan du sparer på varme, vand og el - uden at 

gå på kompromis med komforten.

Spareguide



Spar på varmen



•   Sørg for at indstille alle radiatorer ens (f.eks. på 3) 

• Hold radiatorerne fri for møbler, gardiner og vådt tøj
  En radiator skal kunne komme af med varmen. Sørg derfor for, 

at der er luft omkring den. Det giver den bedste varmeforde-
ling og det mindste energiforbrug. Du må ikke tørre tøj på ra-
diatorerne. Dette vil give en højre luftfugtighed i boligen, som i 
værste fald kan ende med skimmelproblemer.

• Undgå temperaturer under 16 °C
  Lave temperaturer øger risikoen for kondens på ruderne og 

dermed fugt i boligen. Dette gælder også, hvis du er bortrejst.

• Luft ud
  Luft ud mindst tre gange om dagen i ca. 5 minutter. Både sommer 

og vinter. Det er mere effektivt at lufte ud i kort tid med alle vindu-
er helt åbne, end at lufte ud i længere tid med vinduerne på klem.  
 
Udluftning sænker CO

2
-nivauet i boligen og giver dermed 

et mere behageligt indeklima. Samtidig sænkes luftfug-
tigheden også, hvilket modvirker skimmel og gør boligen let-
tere at opvarme. Husk at slukke radiatorerne, når du lufter ud.  
 
Hvis der er mekanisk ventilation i din bolig, behøver 
du ikke åbne vinduerne for at lufte ud. 

  Forsøg aldrig at blokere for ventilationssystemet, det kan give 
fugtproblemer og i værste fald skimmelsvamp.



Spar på vandet

Koldt vand er dyrt, og varmt vand er endnu dyrer. Derfor er det vigtigt, at bruge det fornuftigt. Man bør ikke bru-ge mere end 100 l vand om dagen pr. person. 



•  Skyl ikke af, når du bruger opvaskemaskine, og brug en balje, 
når du vasker op i hånden.

 
• Luk for vandet, når du børster tænder
  Du vil spare omkring 600 kr. årligt, hvis du ikke lader vandet 

løbe, mens du børster tænder.

• Hold øje med dryppende vandhaner og løbende toilet
  Det kan hurtigt blive dyrt, hvis din vandhane drypper og dit toi-

let løber. Hvis toiletkummen virker fugtig på indersiden, kan det 
være fordi dit toilet løber. Du bør straks kontakte områdekon-
toret, så det kan blive repareret eller udskiftet.

• Installer spareperlatorer
  Spareperlatorene monteres på badeværelsesarmaturet. Det be-

tyder store besparelser på vandforbruget. Du kan også montere 
en sparebruser og flow-begrænser på badeværelset.

• Tag korte bade
  Reducér dit brusebad med 1 minut hver dag. Så sparer du 500 kr. 

om året. Luk for vandet mens du sæber dig ind.

• Vask hænder i koldt vand
  Drop det varme vand når du vasker hænder, da det åbner 

porerne i din hud og slipper bakterierne ind. 
 
Dine hænder bliver ikke mere rene at det varme vand - det er 
sæben der gør dem rene, så vask dem i koldt vand!



Brug mindre el

Elforbruget er meget afhængigt af, hvor mange 

mennesker der bor i boligen - men som tommelfin-

gerregel bruger voksne for 3.500 - 4.500 kr. om 

året, mens børn bruger for 1.000 - 2.000 kr.



•  Sluk for lyset, når du ikke er i rummet
  Køb evt. et tænd/sluk-ur, hvis du ønsker lys, når du ikke er hjemme.

•  Spar på både vand og el ved at fylde opvaskemaskinen helt op 
og højst vaske på 50-55 °C

• Undlad at forvarme og udnyt eftervarme
  Start madlavningen med en kold ovn og sluk ovnen 5-10 minutter, 

før retten er færdig.

• Brug gryder, der passer
  Brug altid gryder, der passer til kogepladens størrelse. For små gry-

der udnytter ikke varmen optimalt.

• Sluk kaffemaskinen
  Brug ikke kaffemaskinen til at holde kaffen varm, hæld i stedet 

kaffen i en termokande.

• Kontroller jævnligt temperaturen i køleskab og fryser
 I køleskabet skal der være 5 °C , og i fryseren skal der være -18 °C.

• Kontroller om køleskabs- og fryserdør slutter tæt
  Hvis pakningen omkring døren er blevet mør, eller på anden måde 

er ødelagt - stiger energiforbruget betydeligt.

• Sluk for TV, radio og computer
  For hver time man sænker TV-kiggeriet dagligt, kan man spare om-

kring 250 kr. om året. Det samme gælder ofte radioer og compu-
tere.

• Reducer standbyforbrug
  Afhængig af mængden og alderen af elektronik i boligen kan der 

typisk spares 200-500 kr. om året ved at slukke på væggen og 
dermed undgå standby. Husk at nogle apparater (spilkonsol, com-
puter, router mm.) ikke tåler at blive slukket direkte på væggen.
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Tips & Tricks
Få gode tips til, hvordan du kan spare på energien i din bolig med 
vores nyttige guides på bosj.dk.


