
Tips til miljørigtig tøjvask 

Hvordan du vasker dit tøj, har stor betydning for både energiforbrug, vandforbrug og 

udledning af problematiske stoffer med spildevandet. Men hvordan minimere du 

miljøbelastningen ved tøjvask, samtidig med at tøjet stadig bliver rent? 

1. Skru ned for temperaturen ved almindelig tøjvask. Det vigtigste, du kan 

gøre for at vaske mere miljørigtigt, er at skrue ned for vasketemperaturen, da det 

din vaskemaskine bruger mest strøm på, er at opvarme vandet. Langt det meste 

tøj bliver rent ved 30 grader. Undertøj, håndklæder, viskestykker, karklude og sengelinned 

skal dog vaskes ved 60 grader, og tøj der har været i kontakt med fækalier, urin eller blod, 

skal vaskes ved 80 grader. 

2. Overdosér ikke vaskemidlet. For at så lidt som muligt af de problematiske 

stoffer, der er i vaskepulveret, ender i naturen, er det vigtigt, at du ikke bruger 

mere vaskepulver end højest nødvendigt. Undlad at dosere vaskemiddel på 

slump, og doser i stedet efter anvisningerne på pakken. For meget sæbe er ikke bare skidt 

for miljøet, men også for din hud, dit tøj og vaskemaskinen. 

3. Brug afkalkningsmiddel sammen med vaskepulveret. I Albertslund er vandet hårdt. 

Det betyder, at der skal bruges mere vaskepulver, end hvis vandet er blødt. Hvis du tilsætter 

afkalkningsmiddel til din vask, kan du nøjes med at doserer vaskemiddel til blødt vand, og 

dermed reducere forbruget af vaskepulver. 

4. Vælg miljømærkede vaskemidler. Som almindelige forbruger er det svært at overskue 

hvilke stoffer, der er dårlige for miljøet. Den letteste måde at sikre sig, at 

vaskepulveret ikke indeholder mere end højst nødvendigt af skadelige stoffer er 

ved at købe Svane- eller blomstmærkede vaskepulver. 

5. Brug vaskepulver frem for flydende vaskemiddel. Flydende vaskemiddel indeholder 

en større andel tensider end pulverprodukter, og de er de seneste år gjort meget mere 

koncentrerede. Dette fører nemt til overdosering og høje tensid koncentrationer i 

spildevandet. Flydende vaskemiddel tilsættes desuden andre stoffer, der er mistænkt for at 

skade rensningen af spildevandet. 

6. Undgå skyllemiddel. De er en belastning for renseanlæggene og for vandmiljøet. 

7. Vask hele og ikke halve maskiner. Selvom din vaskemaskine har et program til at vaske 

”halve maskiner” er det stadig bedst for strøm- og vandforbruget at vaske ”hele maskiner”. 

8. Tør tøj på tørresnoren. Tørretumling bruger meget strøm. En tørring af en vask koster 

omkring 6 kr., så er vejret til det, er det en god ide at bruge tørresnoren. 
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