
Se efter mærkerne, 

når du køber nye 

hårde hvidevarer 

 

 
-og spar mange penge 

 

 

 

 

 

 

Køb energibesparende hårde hvide-

varer 

Når du vælger hårde hvidevarer er der stor 

forskel på energiforbruget og vandforbruget. 

Det er derfor sund fornuft at tage 

energiforbruget og vandforbruget med i dine 

overvejelser. Se efter energimærket og vælg 

hårde hvidevarer, der har et lavt forbrug. 

 

På den måde sparer du ikke alene mange 

penge gennem produktets levetid – du gør 

også miljøet og klimaet en stor tjeneste. Ved 

at mindske energiforbruget bidrager du til at 

nedsætte vores CO2-udledning og 

afhængigheden af fossile brændstoffer. Jo 

mindre energi vi bruger, jo lettere er 

omstillingen til vedvarende energi og dermed 

bæredygtighed. 

 

 

 

 

 

Når du køber hårde hvidevarer 

Den nemmeste måde at finde ud af, om 

energiforbruget er højt eller lavt, er ved at se 

efter energimærket. Forhandlerne har pligt til 

at oplyse energiforbruget på hårde 

hvidevarer. På energimærket kan man både 

finde oplysninger om energi- og vandforbrug. 

 

Hårde hvidevarer inddeles i kategorier fra 

A+++ til G, hvor A+++ betyder laveste 

energiforbrug og G er det højeste.  

 

Generelt betyder et større apparat større 

strømforbrug. Derfor kan man overveje, om 

man kan nøjes med et lidt mindre, og på den 

måde spare penge på el-regningen 

 
 

 



 

Vaskemaskine 

Det er heldigvis svært at finde vaske-

maskiner, der ikke kvalificerer sig til kategori 

A. Ved at vælge A+++ kan du dog spare 

yderligere. Nogle vaskemaskiner har 

betegnelsen A-40% eller A-50%, hvilket 

betyder, at maskinen bruger henholdsvis 40 

og 50% mindre energi end en tilsvarende 

maskine i kategori A. Dermed er der også 40 

eller 50% at spare på el-regningen. 

A+++ vaskemaskiner har også et lavere 

vandforbrug end andre modeller. 

 

Tørretumbler 

Tørretumblere bruger rigtig meget energi. 

Derfor er det en god idé at hænge tøjet til 

tørre i stedet. Så holder tøjet også længere. 

Kan du ikke undvære en tørretumbler, er der 

stor forskel på energiforbruget. 

Det kan koste op mod 8 kr. at tørre tøj i 

tørretumbleren, hvis du vælger en tørre-

tumbler med højt energiforbrug – andre 

tørretumblere koster kun 2 kr. pr. tørring. Med 

100 tørringer på et år bliver det til en årlig 

besparelse på 600 kr.! 

 

Køleskabe og fryser 

De fleste køleskabe har et energiforbrug, der 

kvalificerer til energimærke A, A+, A++ eller 

A+++. Det kan dog godt betale sig at være 

opmærksom alligevel. Der kan være 250 kr. 

at spare om året ved at vælge et A+++ 

køleskab frem for et A køleskab. 

 

Opvaskemaskine 

Der vil typisk være over 150 kr. at spare på 

elregningen om året ved at vælge 

opvaskemaskine i kategori A+++ fremfor A. 

Samtidig vil man også kunne spare 1000 liter 

vand om året. Hvis man regner med at have 

vaskemaskinen i 10 år bliver det til en samlet 

besparelse på elregningen på 1500 kr. og 

10.000 liter vand! 

 

 

 

 

Se også efter Svanen og Blomsten 

Det nordiske miljømærke Svanen og EU’s 

miljømærke Blomsten kan også ses på nogle 

hårde hvidevarer. Blomsten og Svanen sikrer, 

at produktet er blandt de mest miljøvenlige og 

har et lavt energi- og vandforbrug. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Center Albertslund 

Kanalens Kvarter 32 

2620 Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund” 

 

 

I 2013 gennemfører Agenda Centeret 

projektet ”50 veje til den nye energiby”. 

Projektet sætter fokus på energi-besparelser 

og energirenovering i Albertslund og er støttet 

af Energifonden. 

http://www.agendacenter.dk/

