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Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Undersøgelsen giver bl.a. svar på:

- hvor mange har spare bruser

- hvor lang tid bader danskerne

- benyttes stort/lille toiletskyl

- vandforbrug generelt i husstanden

- hvem er bedst til at spare på vandet

- lugtproblemer i husstanden

- brændeovne og kendskab til reglerne for brændeovne
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Metode

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført i perioden 3. - 4. december 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet.

Målgruppe:

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.

"Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er indsamlet så det udgør 

et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen. "

Vejning af data og materialets sammensætning:

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne

er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.



Har du sparebruser i dit badeværelse? (Hvis du har mere end et 

badeværelse, bedes du svare for det badeværelse du bruger mest til

at brusebade)
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42%

47%
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Ved ikke

Nej

Ja

Base (1010) 

Især de:

35 år+

Personer med 

hjemmeboende børn

Personer i hus/villa



Hvor lang tid bruger du typisk på et normalt bad?

1%

3%

13%

41%

41%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Mere end 15 min. [20]

10-15 min. [12.5]

5-10 min. [7.5]

1-5 min. [2.5]

Under 1 min. [0.5]

Base (1010) 
I gennemsnit ca. 6,5 min/bad

Kvinder er i gennemsnit 

længere i bad end mænd –

især 5-15 min.

Jo yngre – jo længere tid i 

bad. Især studerende er 

længere tid under bruseren.

Dem i storbyer/hovedstaden 

bader i gennemsnit længere 

end dem fra landområderne



Har dit toilet mulighed for stort/lille skyl?

1%

13%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Nej

Ja

Base (1010) 

Især personer med 

hjemmeboende børn (7 år 

eller ældre)

Husstandsindkomst 700.000+

Især hos personer der også 

har spare-bruser



Hvilket skyl benytter du oftest når du..?

9%

90%

7%

77%

7%

89%

2%

3%

3%

11%

0%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Har smidt papir i toiletter efter fx at have pudset næse

Har haft afføring (og urineret)

Har urineret

Stort skyl Lille skyl Benytter dem lige meget Ved ikke

Base: Har et toilet med mulighed for stort/lille skyl (867) 

Især 55 år+

Stort skyl: Især mænd – kvinder bruger lille skyl

I højere grad i Region Midtjylland



Undlader du ind i mellem at skylle ud efter du…?

19%

97%

64%

9%

1%

14%

25%

1%

16%

21%

1%

4%

24%

1%

2%

2%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Har smidt papir i toiletter efter fx at have pudset næse

Har haft afføring (og urineret)

Har urineret

Nej, aldrig Ja, men meget sjældent Ja, ind i mellem Ja, ofte Ja, altid/næsten altid Ved ikke

Base (1010) 

Ja: 35%. 

Især yngre familier med småbørn

Mere i Øst Danmark

Ja: 79%, især op til 55 år

I højere grad børnefamilier og dem i hovedstadsområdet

Ja: 3%. 



Lader du typisk vandet løbe, når du udfører disse?

1%

37%

16%

29%

32%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Nej, ingen af disse

Ja, når jeg børster tænder

Ja, når jeg vasker op/af

Ja, når jeg ordner fødevarer (fx fisk)

Ja, når jeg ordner frugt og grønt

Base (1010) 

62% af alle gør det

Især de unge i etagebebyggelse 

når de vasker op/af

De ældre ved tandbørstning



Hvem i din husstand mener du er bedst til at spare på vandet (dvs. 

bruger kun den tid og det vandforbrug der er absolut nødvendigt)?

19%

0%

3%

2%

18%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Andet barn

Anden voksen

Mit barn/mine børn

Min partner

Jeg selv

Base: Bor ikke alene (778) 

Især du unge tillægger de 

ældre (anden voksen) 

beboere bedre spare evner



I hvilken grad oplever du lugtproblemer fra følgende?

68%

64%

56%

31%

54%

42%

43%

25%

17%

19%

14%

17%

12%

36%

3%

5%

5%

2%

6%

7%

14%

1%

1%

1%

1%

2%

4%

4%

0%

1%

0%

0%

2%

3%

1%

3%

11%

18%

52%

20%

32%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Køleskab

Vaskemaskinen

Opvaskemaskinen

Egen brændeovn

Naboens grill

Naboens brændeovn

Afløb

Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Ved ikke/ikke relevant

Base (1010) 



Har du brændeovn i din primære bolig?

74%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nej

Ja

Base (1010) 

Især region Sjælland

Landområder om områder 

med mindre bebyggelse

Høj husstandsindkomst

Især i parcelhus/villa



Hvordan mener du reglerne for fyring i brændeovne er?

5%

23%

2%

4%

5%

1%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Jeg kender ikke reglerne for fyrring i brændeovne

Reglerne skal helt fjernes

Reglerne skal lempes

Kommunen/det offentlige skal indføre skrappere regler for anvendelse

Brændeovne skal forbydes

Fine som de er nu

Base: Har en brændeovn (260) 



Hvordan mener du reglerne for fyrring i brændeovne er?

9%

48%

1%

2%

10%

4%

26%

6%

24%

2%

3%

5%

0%

59%

10%

56%

1%

2%

12%

5%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Jeg kender ikke reglerne for fyrring i brændeovne

Reglerne skal helt fjernes

Reglerne skal lempes

Kommunen/det offentlige skal indføre skrappere regler for anvendelse

Brændeovne skal forbydes

Fine som de er nu

Har ikke brændeovn Har brændeovn Total

Base (1010) 

Der er signifikant flere af 

dem der har brændeovn, 

end dem der ikke har –

der ser reglerne som 

”fine som de er nu” 

Der er signifikant flere af 

dem der ikke har 

brændeovn, end dem 

der har – som mener at 

”brændeovne skal 

forbydes” (dog kun 5%) 

Der er signifikant flere af 

dem der ikke har 

brændeovn, end dem 

der har – som mener at 

”kommunen skal indføre 

skrappere regler…”

Der er signifikant flere af 

dem der ikke har 

brændeovn, der ikke 

kender reglerne for 

fyrring i ……


