Reducer ejerforeningens fællesomkostninger

Spar på vandet - spar penge!
Ifølge den internationale økonomiske organisation, OECD, har Danmark de suverænt dyreste vandpriser og der er ikke
udsigt til, at vandprisen vil falde - tværtimod. Derfor skal der spares på vandet - NU!
Vandpriser i Københavns Kommune
50

7%

Kr. pr. kubikmeter vand.

45

7%

36 % - Badning

40

36%

10%

35

13 % - Tøjvask

30
25

27 % - Toiletskyl

10 % - Opvask/rengøring

13%

7 % - Drikke/madlavning

20

7 % - Diverse

15

27%

10
5
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0

Vandprisen er mere end 10 doblet over de seneste 30
år. I 1980 var vandprisen under 4 kr. pr. m3. I dag er
den over 46 kr. pr. m3. Siden 2005 er vandprisen steget med 50 %, og alt tyder på, at vandprisen fortsat vil
stige.

Det private vandforbrug fordeler sig som vist i figuren.
Det gennemsnitlige vandforbrug er siden 1989 faldet
fra 174 liter pr. døgn pr. person til 111 liter i dag. Målet var at komme ned på 100 liter i 2012.

Vandspareråd
Brusebad
Tag korte brusebade. En almindelig bruser bruger 1520 liter vand pr. minut. Skift til en vandsparebruser,
der kun bruger 6-12 liter pr. minut og spar penge.

Toilet
Et ældre toilet bruger 9-15 liter pr. skyl. Udskift til et
vandbesparende toilet, der kun bruger 3-6 liter vand
pr. skyl og spar op til 12 liter pr. skyl.

Vandhane
Hvis vandhanen drypper, løber der årligt 30.000 liter
vand ud i afløbet. En utæt vandhane skal straks repareres. Man kan med fordel udskifte vandhanen til en
vandsparevandhane og spare 1.500 kr. om året eller
man kan montere en luftblander, en såkaldt perlator,
der koster under 100 kr.

Tjek om toilettet løber med et stykke
køkkenrulle om morgenen, hvor toilettet
ikke har været benyttet i længere tid. Er
toilettet utæt, skal det straks repareres.
Et utæt toilet kan nemt spilde op til 5.000 liter vand pr.
døgn. Dette vil koste ejerforeningen 10-15.000 kr. pr.
år og medføre stigninger i fællesomkostningerne.

Drikkevand
Stil en kande vand i køleskabet, så der altid er koldt
vand at drikke og undgå at skulle lade den kolde hane
løbe for at få koldt vand.

Opvask
Vask op i opvaskebalje. Der løber ca. 12 liter vand ud
af en vandhane i minuttet.

Tandbørstning
Brug eventuelt et krus i stedet for at
lade hanen løbe og luk for vandet
under tandbørstning.
Grøntsager
Brug en balje, når grøntsager skal rengøres.

En A-mærket opvaskemaskine bruger samme mængde
vand, som man bruger på ét minut, når man vasker op
under rindende vand.
Vaskemaskine
Fyld vaskemaskinen helt op. Hermed reduceres vandog elforbruget. Undgå hyppig tøjvask. Spring eventuelt
forvasken over.
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