




















8 EL-SPARERÅD
El-prisen er eksploderet, læs her  
hvordan du kan spare mange penge

15  SEPTEMBER 2022

SPAR PENGE

1. TV OG COMPUTERE
En spilcomputer inkl. skærm koster 4 kr. for tre ti
mers brug. To timers spil på en PlayStation 4 kos–
ter 2 kr., mens tre timers tv på en fem år gammel 
skærm på 4560 tommer koster 1,90 kr. Er skær
men ældre, er det meget dyrere.

Selvom apparaterne er slukkede, bruger de alligevel strøm 
– især ældre apparater. Standbyforbrug kan nemt koste en 
familie med mange computere, tvapparater mv. 46000 kr. 
om året.

Du kan spare på standbyudgifterne ved at slukke alle 
appa rater ved hver sin stikkontakt eller ved at bruge en el
spare skinne, hvor du automatisk slukker for alle apparater, 
der er tilsluttet din computer, når du slukker for selve  
pc'en (og tilsvarende for tv'et). Alternativt så saml alle ap
parater i et rum i en samlestikdåse med en fælles afbryder.

2. LYS
Lys sluger ca. 20% af en boligs elforbrug. Jo mere lys,  
du bruger, jo mere kan du spare ved at skifte til spare pærer 
eller LEDpærer. Det koster ca. 30 øre at have en LEDpæ
re tændt seks timer om dagen. Det er ca 110 kr. pr år – pr. 
pære. Så tæl selv hvor mange du har, det løber hurtigt op. 

3. VASK OG TØJTØRRING
Vask tøj ved lavest mulige temperatur – og centrifuger med 
højest mulige omdrejninger. Kogevask ved 90 °C er unød
vendigt – tøj kan sagtens blive rent ved 60 °C.  Kulørt tøj 
kan ofte vaskes ved 30 °C eller 20 °C i stedet for 40 °C. 
Du halverer strømforbruget – og prisen – hvis du har egen 
vaskemaskine hver gang går en vasktype ned. I gennemsnit 
koster det 4,50 kr. pr. time i ren strøforbrug at vaske tøj i 
vaskemaskinen.

Brug kun tørretumbleren, hvis det er absolut nødvendigt – 
og hold fnugfilteret rent. Hæng i stedet tøjet på tørresno
ren – helst udenfor for at undgå fugt. Lige nu koster det ca. 
16 kr. i timen at tørre tøj i en tørretumbler.

4. OPVASKEMASKINE
Det koster knap 6 kr. i timen at have opvaskemaskinen 
kørene. Gode råd er derfor at bruge det samme glas eller 
kaffekop hele dagen og fylde opvaskemaskinen til briste

punktet frem for at sætte en halvfyldt maskine i gang. Kan 
man spare ento vask om ugen, kan det blive til mange kro
ner på et år.

  

Tjek dagens elpris på Elpriser.dk.

5. KØLESKAB OG FRYSER
Det koster ca 4 kr. at have et køle/fryseskab tændt om dagen 
og 4 kr. for en kummefryser. 

Tjek, at der er +5 °C i køleskabet og 18 °C i fryseren. Hverken 
mere eller mindre. Hver grad, temperaturen bli ver sænket, 
koster 25% i øget elforbrug. Tø mad varer op i køleskabet, 
så klarer frostvarerne en del af kompressorens arbejde, og 
det sparer strøm.

6. MADLAVNING
Det koster knap 5 kr. pr. time at have en elovn tændt. Udnyt  
ovnens for og eftervarme; sæt maden i den kolde ovn, og 
sluk 510 min. før tid. Du sparer 75% i strøm ved at tilberede 
mindre portioner i en mikrobølgeovn ift. en almindelig ovn.

Udnyt eftervarmen på de almindelige kogeplader ved at 
slukke, et par minutter før maden er færdig. Brug brødri
ster, hvis du kun skal varme et par stykker brød. Kartofler 
og grøntsager kan koges i 12 dl vand – jo mindre vand, jo 
mindre elforbrug. Husk tætsluttende låg på gryder, så sparer 
du meget energi  og du mindsker damp i rummet, så du kan 
undgå, at emhætten skal køre for fuld styrke.

8. KAFFEMASKINE OG ELKOGER
En kaffemaskine, der brygger i en termokande og slukker 
auto matisk, sparer strøm. Det er også billigere at varme 
vand i en elkoger end på komfuret.

Priser er baseret på en kWh-pris på 6,70 kr. Læs mere på 
SparEnergi.dk og Bolius.dk.

http://SparEnergi.dk
http://Bolius.dk
http://Elpriser.dk

