
En stor del af vandforbruget i hjemmet går til 
toiletskyl, især hvis det er ældre toiletter.
Der kan derfor være god økonomi i at skifte 
toilettet, særligt hvis det ikke er et toilet med to 
skyld. 

De nye toiletter er indrettet til at fungere korrekt ved 
de lave vandmængder. Derimod skal man - modsat det 
gamle husmoder råd - ikke fylde sten eller vandflasker i 
cisternen på et eksisterende toilet, da det kan ødelægge 
skyllevirkningen og evt. medføre stoppede afløbsrør.

Løber toilettet?
Det er en god ide at holde øje med, at installationerne er i 
orden. Et toilet, hvor vandet står og løber, kan koste op til 

Toilet med lavt skyl

8 m3 vand og 400 kr. i døgnet. Selvom toilettet løber så 
lidt, at du ikke kan se det med det blotte øje, kan det give 
et årligt vandspild på 100 m3 vand eller 5.000 kr. Du kan 
nemt teste om toilettet er utæt ved at sætte en serviet 
mod bagsiden af toiletkummen. Hvis den bliver våd, skal 
du have repareret dit toilet hurtigst muligt.

Gode råd ved indkøb og opsætning 
• Vælg toiletter der bruger 2/4 liter vand til skyl
• Vælg toiletter hvor skyllemængden kan reguleres
• Få en kloakmester til at tjekke, at afløbssystemet er 

egnet til vandbesparende toiletter.
• En ikke-autoriseret må selv udskifte wc’er, hvis 

installationen er lovlig og der er afspærringsventil 
indenfor den pågældende lejlighed.
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Udskiftning til nye 2-skyls toilet Besparelse i kr. Investering Tilbagebetalingstid

Udskiftning af ældre 1-skyls (9 liter) toilet til nyt 2-skyls toilet 2.000kr 4.000kr 2 år

Udskiftning af ældre 2-skyls toilet til nyt 2-skyls toilet 1.000kr 4.000kr 4 år
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Økonomi
Et nyt 2-skyls toilet kan fås til 1000-2000 kr. pr. stk. Betal 
hellere lidt mere, og få et toilet der bruger 2/4 liter vand til 
skyl. Regn med 1500-2500 kr., hvis det skal installeres af 
VVS ‘er. 

Udskiftning af et ældre toilet til 2-skyls toilet sparer 
årligt 6-14 m3 vand pr. beboer eller 300-700 kr. Bor der 
eksempelvis 2 personer i boligen er besparelsen altså ca.  
20 m3 vand pr. bolig om året eller ca. 1000 kr. Herunder 
ser du en beregning på tilbagetbetalingstiden (TBT) for 
udskiftning til henholdsvis 1 og 2 skyls toilet. 

Så meget kan du cirka spare

Find en lokal håndværker
https://energi2020.dk/landbyenergi/håndværkerliste

https://energi2020.dk/landbyenergi/håndværkerliste

