
 

Spar på varmen 
- uden det går ud over komforten! 

 

Varme skal der til – den skaber velvære og livskvalitet. Men der er ingen grund til at 

bruge mere end højst nødvendigt. Det er spild af penge og dårligt for miljøet. Med 

lidt ekstra opmærksomhed kan du skære toppen af dit varmeforbrug, uden at det går 

ud over komforten.  

 

Udnyt varmen bedst muligt 

Uanset om du foretrækker 18
o
C eller 21

o
C er det de samme forhold du skal være 

opmærksom på. 

- I sammenhængende rum skal radiatorerne stå på det samme, da de er 

konstrueret til at hjælpe hinanden med opvarmningen. Foretrækker du det 

køligere i ét af rummene, så hold døren lukket.  

- Sørg for at der er luft omkring radiatorerne; hæng ikke noget til tørre på dem 

og placér ikke møbler klods op ad dem.  

- Skru lidt ned for varmen når du ikke er hjemme og om natten. Hvis du sænker 

temperaturen 4
o
C om natten og når du ikke er hjemme, sparer du ca. 500 kr.  

- Hvis du lufter ud i mere end et par minutter ad gangen, så luk for radiatorerne. 

I modsatfald vil termostatfølerne tro, at der er koldt i rummet og derfor sende 

endnu mere varme ud gennem radiatorerne.    

- Mærk på fraløbsrøret, er det varmt betyder det, at du sender varmen tilbage til 

varmeværket og det koster ekstra.    

- Trækker det ved døre eller vinduer, så køb et par tætningslister i 

byggemarkedet.  

- Vurdér om du kan opnå den samme komfort ved en temperatur 

lidt lavere end den du er vant til – evt. ved at supplere med et par 

sutsko. For hver gang du sænker temperaturen 1
o
C sparer du 5% 

af dit varmeforbrug. 

 

Spar på det varme vand og få en dobbeltgevinst 

1/3 af varmeforbruget bruges til varmt vand, dvs. først og fremmest til 

at tage bad i. Kan du spare hér, sparer du altså både på varme og vand. 

- Få en sparebruser, som giver max giver 12 liter vand i minuttet.  

- Afkort dine brusebade og erstat nogle af dem med etagevask.  

Varme hilsner fra Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

http://www.agendacenter.dk/

