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Har du styr på dit privatbudget? 
Mange mennesker forsøger at holde styr på deres indtægter og udgifter i hovedet eller ved hurtigt 
at lave et månedsbudget på et stykke papir en gang i mellem. 
 
Hvis du har haft brug for at låne penge eller har været en tur hos din bankrådgiver er du nok 
blevet mindet om at lav et budget. 

Hvorfor er det vigtigt? 
Et privatbudget er vigtigt fordi det giver dig 
 

OVERBLIK 
 
Når vi først har dannet os et overblik og ved hvor stort vores 
 

RÅDIGHEDSBELØB 
 
er hver måned så bliver det meget nemmere at tage 
 

BESLUTNINGER 
 
Med nedenstående TJEKLISTE vil vi hjælpe dig til at få et korrekt overblik. Tjeklisten skal hjælpe dig 
til at få samtlige poster med i budgettet. 
 
Den efterfølgende GUIDE kan hjælpe dig med at optimere dit budget og dermed øge dit 
rådighedsbeløb med mindst 1.000 kr. om måneden. Dette beløb kan være både større og mindre, 
men det er vores erfaring at du kan øge dit rådighedsbeløb ved at efterse dit budget og optimere 
det. 
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Overblik med budgettjekliste 
 
Vi vil anbefale at anvende et regneark og indsætte samtlige indtægter og udgifter. Du kan finde 
færdige budget regneark på internettet. 
 

Identificer indtægter 
Find alle dine indtægter og sørg for at de bliver indsat korrekt i det regneark du har valgt at 
anvende. 
 
Det er vigtigt at indsætte de faktiske beløb. Selvom du måske lader din teenagesøn eller 
teenagedatter selv administrere ungdomsydelsen, så medtag det alligevel som en indtægt.  Husk 
blot at ungdomsydelsen skal medtages både som en indtægt og en udgift. 
 
Beløbet for lønindtægter er nettoløn. Det er det beløb du får udbetalt efter der er beregnet skat. 
 
Indsæt beløbene i de måneder du modtager ydelserne og lad regnearket beregne de månedlige 
gennemsnitlige beløb. 
 
F.eks. kan indtægter bestå af Løn / Pension som bliver udbetalt hver måned. Udover dette får 
børnefamilier udbetalt børnepenge og ungdomsydelse. Børnepengene udbetales i januar, april, 
juli og oktober. Ungdomsydelse hver måned. Er du kommet lidt op i årene modtager du måske 
ældrecheck. Den kommer én gang om året 
 
Anvend tjeklisten her til at sikre at du har alle indtægter med: 
 

 INDTÆGTER  

 Løn / Kontanthjælp / Understøttelse - Partner 1  
 Løn / Kontanthjælp / Understøttelse - Partner 2  

 Folkepension, Invalidepension - Partner 1  

 Folkepension, Invalidepension - Partner 2  
 Private pensioner  

 Børnebidrag  
 Børnepenge  

 Ungdomsydelse  

 Ældrecheck  
 Boligydelse  

 Renteindtægter / Udbytte fra aktier eller anparter  
 Andet – skriv det her  

 Andet – skriv det her  
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Identificer udgifter 
Herefter Identificerer du alle udgifterne og indsætter dem i regnearket.  
 
Sørg for at gruppere dine udgifter. F.eks. er der mange der sætter alle boligudgifter i en gruppe. 
Biludgifter eller transportudgifter i en anden gruppe osv. Sæt f.eks. en baggrundsfarve ind i 
cellerne i regnearket i hver gruppe. Det giver et bedre overblik. Tag de faste udgifter først i hver 
gruppe og de variable udgifter til sidst. F.eks. er ydelsen på billån, Grøn ejerafgift, vejhjælp og 
forsikring faste udgifter hvorimod udgifter til brændstof, service, er variable udgifter. 
 
Lav en sum (sammentælling) af hver gruppe både månedsvis (vandret) og på årsbasis (lodret) 
 
For at sikre at du ikke glemmer nogle udgifter kan du tjekke de seneste kontoudtog fra din 
lønkonto og din budgetkonto. Sørg for at gå et helt år tilbage. 
 
Anvend tjeklisten her til at sikre at du har alle udgifter med: 
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 UDGIFTER  

 Bolig (Lejebolig)  

 - Husleje (brutto – ikke reguleret for evt boligydelse)  

 - Varme  
 - El  

 - Indboforsikring  

 - Forbrugsafgifter  
 - Andet – skriv det her  

 - Andet – skriv det her  
 Bolig (Ejerbolig / Andelsbolig)  

 - Udgifter til realkreditlån  

 - Udgifter til pantebreve  
 - Udgifter til boliglån  

 - Fælles- eller Andelsudgift  

 - Grundejerforening  

 - Skorstensfejer  

 - Varme  
 - El  

 - Husforsikring  

 - Indboforsikring  

 - Forbrugsafgifter, Renovation, vand og andet  
 - Ejendomsskat  

 - Andet – skriv det her  

 - Andet – skriv det her  
 Bolig - fritidsbolig  

 - Udgifter til realkreditlån  
 - Udgifter til pantebreve  

 - Udgifter til boliglån  

 - Fælles- eller Andelsudgift  
 - Grundejerforening  

 - Skorstensfejer  
 - Varme  

 - El  

 - Husforsikring  

 - Indboforsikring  

 - Forbrugsafgifter, Renovation, vand og andet  

 - Ejendomsskat  

 - Andet – skriv det her  
 - Andet – skriv det her  
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 Bil #1  
 - Udgifter til billån, leasing ydelse  

 - Grøn ejerafgift  

 - Forsikring  
 - Vejhjælp  

 - FDM  
 - Service  

 - Brændstof  

 - Andet – skriv det her  
 - Andet – skriv det her  

 Bil #2  
 - Udgifter til billån, leasing ydelse  

 - Grøn ejerafgift  

 - Forsikring  

 - Vejhjælp  

 - FDM  

 - Service  

 - Brændstof  
 - Andet – skriv det her  

 - Andet – skriv det her  

 Andre udgifter – skat, a-kasse mv.  
 Restskat eller B-skat – Partner 1  

 Restskat eller B-skat – Partner 2  
 A-kasse / Fagforening – Partner 1  

 A-kasse / Fagforening – Partner 2  

 Underholdsbidrag  
 Underholdsbidrag  

 Andet – skriv det her  

 Andre udgifter - børn  

 Vuggestue  

 Børnehave  
 SFO  

 Privat- eller friskole  
 Kontingenter – Fritidsaktiviteter  

 Andet – skriv det her  

 Andre udgifter - forsikringer  

 Indboforsikring  

 Ulykkesforsikring – Partner 1  
 Ulykkesforsikring – Partner 2  
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 Børneulykkesforsikringer  
 Livsforsikring – Partner 1  

 Livsforsikring – Partner 2  

 Sygesikringen Danmark  
 Rejseforsikring ud over den der er omfattet af Indboforsikring  

 Andet – skriv det her  
 Andre udgifter – TV, Internet, telefon, apptjenester  

 DR Licens  

 TV-pakke – Internet, Satellit eller kabel  
 Internet (fastnet)  

 Fastnettelefoni  
 Mobiltelefon 1  

 Mobiltelefon 2  

 Mobiltelefon 3  

 Mobiltelefon 4  

 Netflix, Viaplay eller anden TV-serietjeneste  

 Mofibo, Storytel eller anden lydbogstjeneste  

 Spotify eller anden musiktjeneste  
 Office Home, Onedrive, Dropbox eller andre skytjenester  

 Andre udgifter – Aviser, blade, kontingenter mv.  

 Aviser  
 Blade  

 Kontingenter  
 Andet – skriv det her  

 Andre udgifter - Transport  

 Rejsekort  
 Anden befordring  

 Andet – skriv det her  

 Udgifter til lån  

 Studielån – 1  

 Studielån – 2  
 Forbrugslån – 1  

 Forbrugslån – 2  
 Andre lån – skriv det her  

 Opsparing  

 Ratepension, livrente – Partner 1  

 Ratepension, livrente – Partner 2  

 Aldersopsparing – Partner 1  
 Aldersopsparing – Partner 2  
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 Andre pensioner  
 Børneopsparing – Barn 1  

 Børneopsparing – Barn 2  

 Opsparing til ferie  
 Anden opsparing  

 Andre udgifter – personlig pleje  
 Tandlæge – Partner 1  

 Tandlæge – Partner 2  

 Udgifter til behandlinger, fysioterapi, psykolog, kiropraktor mv.  
 Udgifter til tøj – Partner 1  

 Udgifter til tøj – Partner 2  
 Udgifter til tøj – Barn 1  

 Udgifter til tøj – Barn 2  

 

Beregn dit månedlige rådighedsbeløb 
Når du har indsat samtlige indtægter og udgifter beregner dit regneark automatisk dit månedlige 
rådighedsbeløb. 
 
Dit månedlige rådighedsbeløb er det beløb du skal anvende til kost, biograf, cafe- og 
restaurationsbesøg samt andre udgifter, som ikke er er med i budgetskemaet. 
 

Guide – optimer dit budget 
Nu er du klar til at optimere dit budget hvilket gerne skal øge dit månedlige rådighedsbeløb med 
mindst 1.000,- kr. 
 
Hvordan kan du gøre det? 
 
Vi vil se på to metoder. Den ene er at ændre forbrugsadfærd og dermed spare og nedsætte en 
eksisterende udgift. F.eks. kan du ved at være opmærksom på dit elforbrug ved ikke at lade lys og 
andre elektriske apparater være unødig tændt spare lidt penge på dit elforbrug. 
 
Den anden metode er at skifte leverandør. Du kan f.eks. spare på din elregning ved at skifte til en 
anden leverandør, som leverer el til en lavere pris. 
 
Du kan også gøre det ved at kombinere disse to metoder. 
 
Du skal anvende tjeklisten og gennemgå hver eneste udgift. 
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Ud for hver udgift stiller du følgende spørgsmål: 
 

1. Er denne udgift nødvendig? 
a. Opsig eventuelle abonnementer, som du ikke anvender 

i. Bruger du Netflix? – betaler du samtidig til Viaplay? 
ii. Lytter du til lydbøger? Skift Storytel ud med e-relolen 

iii. Andre abonnementstjenester – Plusbog, Luxplus m.fl. 
iv. Diverse skytjenester 
v. Ekstra mobilabonnement 

2. Kan jeg gøre noget for at spare på de eksisterende udgifter? 
a. Sammenlægning af lån 
b. Spar på vand og el. Sæt timer på når du skal i bad. Sluk lyset hver gang du forlader 

et rum. Sluk standby apparater om natten (TV, router, mv.) 
c. Drop Coffee to Go – Tag en termokande med, smør en sandwich hvid du bliver 

lækkersulten på rejsen. 
3. Kan jeg skifte leverandør? 

a. Kan du få billigere internet? 
b. Kan du få billigere mobiltelefoni? 
c. Kan du tanke brændstof billigere end der hvor du plejer? 
d. Indhent altid flere tilbud når du skal have bilen til service eller du har brug for 

håndværkerhjælp 
e. Skift bank – her kan der være rigtig mange penge at spare. Det behøver ikke at 

være kompliceret. Læs her artikel fra Finansrådet: 
http://www.finansraadet.dk/Bankkunde/Pages/oensker-du-at-skifte-bank.aspx 
Fra denne side er der link til pjece med tjekliste i forbindelse med bankskifte. 

f. Skift forsikring 
 

Hvad kan du mere gøre? 
Følg med på dkPenge’s hjemmeside. Abonner på voresnyhedsbrev. Vi vil løbende sende råd og tips 
til besparelser samt lave guider til at finde billigste produkter. 
 
Team dkPenge 
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