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Hvorfor skal du GENbruge dit regnVAND 
 

Vi vil gerne informere om de fordele der er forbundet med genbrug af regnvand. Der er både fordele for 

vores miljø, vores drikkevand og vores økonomi. 

Miljø: Efter mange år med udbygning af separate regnvands kloakker er der sket en afvanding af vores 

grundvand, hvilket på sigt betyder, at vi, i de tæt befolkede områder, ikke har tilstrækkeligt rent drikkevand. 

Ved at erstatte 40% af vandforbruget med regnvand, opnås en kæmpe besparelse på vores drikkevand. 

Regnvand er tillige bedre egnet til både toiletskyl, tøjvask, rengøring og vanding, da det ikke indeholder 

kalk og andre mineraler.  

Drikkevand: Vores drikkevand er truet og der lukkes næsten dagligt boringer, der er så forurenet, at de ikke 

længere overhold kravene til drikkevand. I Københavns Kommune er man nødsaget til at hente vand fra 

søerne, der så renses til drikkevand. Der er en kostbar proces der er med til at øge prisen på drikkevand. 

Danmark er ikke unikt hvad angår drikkevand. Der er mange lande der har væsentlig strengere krav til 

drikkevand end vi har. Det er vigtigt at vore børn og Børnebørn også kan få rent drikkevand. 

Økonomi: Det er næsten altid økonomien der får lov til at bestemme, om en nybygning skal opsamle og 

genbruge regnvand. Vi mener selvfølgelig at alle nybygninger burde opsamle til genbrug, så vi ikke skyller 

vores toilet med drikkevand. Der er i de sidste mange år brugt mange milliarder på at separere regnvand fra 

kloaksystemet. Denne løsning er imidlertid ikke forsvarlig på sigt, da meget af regnvandet afleveres direkte i 

havet og således ikke supplerer vores grundvand. Ligeledes har denne løsning forårsaget mange 

oversvømmelser da alt for store mængder vand samles i et rør og  således kommer ud af kontrol ved monster 

regn. Der arbejdes overalt på dyre LAR løsninger som bliver betalt af kommunerne med lån fra Staten. Vi 

og de fleste forsyninger, venter derfor en decideret afgift på regnvand der afleveres til offentlig kloak. Jeg 

blev første gang opmærksom på det i 2011, da daværende miljøminister Karen Ellemann fortalte mig, at 

denne afgift ville blive indført inden udgangen af 2011. 

Regeringen klarede ikke valget, så afgiften blev ikke indført. Den efterfølgende regering har over for mig 

meddelt, at de ikke vil indføre en ny afgift i denne valgperiode, begrundet af det de dårlige 

meningsmålinger. Vi har nu sendt spørgsmålet vider til den nye miljøminister. 
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På vedlagte avis artikel fra april 2011 fremgår det, hvilken gæld der skal betales af forbrugerne. 

Vi har udsigt til store stigninger i vand og kloakpriser, men afgiften på regnvand til offentlig kloak kommer 

vi ikke udenom hvis vi skal have balance i omkostninger og indtægter. 

Generelt mener vi, at det er vigtigt at fremtidssikre bygninger. Det er allerede sket når det drejer sig om el 

og varme. Vi må ikke glemme den vigtigste energi kilde Vand, som vi mennesker ikke kan leve foruden, da 

60-70% af vores krop består af vand. 

Vi bør sikre, at også vore børn og børnebørn har adgang til rent drikkevand. 

En Amerikansk fremtidsforsker har for nylig udtalt, ”når araberne har udslettet sig selv, vil de næste 

krige dreje sig om retten til rent drikkevand”. 99% af vandet på vores klode er salt. Det levner kun 1% til 

drikkevand. 
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Bilag: Vandregning på 546 mia. på vej. 
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