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Få styr på
din økonomi
Rigtig mange danskere har meget lidt styr på deres økonomi og det
giver dårlig livskvalitet. Men det kan der gøres noget ved. I denne
guide har vi allieret os med to privatøkonomiske eksperter, der giver
gode råd til hvordan du får færre udgifter, mere luft i budgettet og
undgår grimme gebyrer. Kort sagt; hvordan du bliver herre i eget hus.
H H H
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Styr din økonomi
- ellers styrer den dig
Af Susanne Sayers

Hvordan har du det egentlig med din
økonomi? Har du styr på selv de mindste
poster? Eller lukker du øjnene og håber,
at banken ikke ringer, før næste løn går
ind? Er svaret det sidste, så ser det skidt
ud. Den gode nyhed er, at du kan gøre
noget ved det.
I denne guide til en bedre privatøkonomi har vi allieret os med to eksperter
i privatøkonomi, Lisbeth Burgaard, der
har hjemmesiden www.kvinderogpenge.dk, og Kim Valentin fra Finanshuset i
Fredensborg.
Når de skal pege på, hvad vi som oftest
gør galt, så er det, at vi lukker øjnene for
vores økonomi.
»Der findes to typer, der tilsynela-
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dende har meget lidt til fælles. Den ene
type tager store økonomiske beslutninger hurtigt. Den anden type forholder sig
ikke til sin økonomi overhovedet. Træffer ingen beslutninger og åbner måske
heller ikke rudekuverterne,« siger Kim
Valentin.
»Men de to typer er drevet af det
samme: De har ikke lyst til at beskæftige
sig med deres økonomi. Derfor tager
den ene en hurtig, men måske dum
beslutning. Den er ikke resultatet af en
overvejelse, den skyldes bare et ønske
om at få det overstået, så vi kan komme
videre til noget sjovere end økonomi.
Og den anden type er også ubehageligt
til mode ved økonomien og gør slet ikke
noget ved den. Det er dyrt,« siger Kim
Valentin.
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Lisbeth Burgaard mener, at alt for
mange ikke aner, hvor mange penge de
egentlig bruger, eller hvor mange de reelt
har. Derfor risikerer de let at komme til at
bruge for meget. Og selv om de har nok,
får de ikke så meget ud af det, som de
kunne.
»Det kan godt være, at man ved at
gennemgå sin økonomi opdager, at man
er nødt til at træffe nogle store og måske ubehagelige beslutninger. Men de
er lettere at træffe, før det er gået rigtig
galt. For er man først der, hvor man tit
ser dem, der er med i programmet Luksusfælden, så bliver det for alvor svært
at rette økonomien op,« siger Lisbeth
Burgaard.
Guiden her giver dig forslag til en
række områder, hvor du og din familie
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kan overveje, om I bruger jeres penge
rigtigt, eller om I kunne spare på
noget eller i andre tilfælde få ekstra
indtægter. Ud for mange af punkterne
kan du se, hvad den gennemsnitlige
danske husstand bruger på lige den
post. Det er tal fra Danmarks Statistik,
og de er beregnet ud fra alle danske
husstande, altså også dem der ikke
nødvendigvis bruger varen eller ydelsen,
lige som der både indgår familier
med børn, unge par, singler og ældre i
gennemsnitstallene.
Derfor kan du bruge tallet som en rettesnor, men der kan være gode grunde
til, at lige din husstand bruger mere. Du
skal bare overveje, om I kunne bruge
mindre, end I gør. Og hvad I kunne bruge
pengene til i stedet. B
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Test dig selv

Testen er bragt med tilladelse
fra den økonomiske rådgivning
Finanshuset.

Er din økonomi sund?
Hvor stort er dit faktiske rådighedsbeløb
i din økonomi pr. måned (beløb der er
tilbage, efter at de faste udgifter er betalt)? (Singler skal gange med 1,5)
+2 Mere end 5.000 kr. pr. person
+1 Mellem 4.000 og 5.000 kr. pr. person
0 Under 4.000 kr. pr. person
-1

Under 3.000 kr. pr. person

-2

Under 2.500 kr. per person

Har du nettoformue eller nettogæld i din
økonomi (pension, frie midler, friværdi i
fast ejendom mv.)?
+2

Stor nettoformue

+1 Lille nettoformue
0

Ingen opsparing/gæld

-1

Lille nettogæld

-2

Stor nettogæld

+2 Meget sikker
+1 Sikker
0

Hverken eller

-1

Usikker

-2

Meget usikker

Har du et stabilt lønindkomstniveau?
+2 Meget stabilt
+1 Stabilt
0

Hverken eller

-1

Ustabilt

-2

Meget ustabilt

Ø

10 til 14 – Udmærket

5 til 9 – God

1 til 4 – Tilfredsstillende

Kan det blive bedre? Sikkert
ikke meget, men alligevel er
det et spørgsmål om at vedligeholde din økonomi. Husk, at
den hele tiden skal trimmes i
forhold regler, love, markedsvilkår og dine ønsker/behov.
Mange i din situation glemmer at få mest muligt ud af
økonomien hele tiden, fordi
det jo går så godt. Husk, at en
udmærket økonomi er ingen
undskyldning for at undlade
eller udskyde økonomiske
beslutninger.

Du har overskud og plads til dit
ønskede forbrug. Alligevel er der
ikke helt tjek på pensionsforhold, risiko på lån, eller hvor din
opsparing gør mest gavn. Der er
masser af opsparing, og derfor er
det denne del, du skal fokusere
på. Din løbende opsparing eller
formue kan sikkert få et bedre
afkast. Tager du for stor en risiko, eller får du for lille et afkast,
så prøv at arbejde med denne
del først. Husk også at få de
finansielle omkostninger , altså
dine udgifter til renter, ned!

Din økonomi kører fint, men
du synes måske ikke helt,
du får det ud af den, som du
kunne. Selv om du tjener godt,
så er der også mange udgifter,
og en gang imellem er det
som om, pengene forsvinder
mellem fingrene på dig. Du har
brug for en plan. En plan, der
kan gøre det nemmere for dig
at overskue, hvor dine penge
går hen, og hvor dine penge
skal gå hen for, at du får mest
muligt ud af dem. En god idé er
at starte med at skabe et over-
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Betaler du dine regninger til tiden?
+2 Altid til tiden
+1 Normalt til tiden
0

En gang imellem

-1

Ofte rykkere

-2

Altid rykkere

Antal point
i alt:

Har du haft overtræk på dine bankkonti?
+2 Aldrig
+1 Kun ved uheld
0 Næsten aldrig

COPYRIGHT 2010 © FINANSHUSET I

-1 Det sker ofte

FREDENSBORG A/S - WWW.FINANSHUS.DK

-2 Hver måned
Har du en høj eller lav risiko
i din økonomi?
+2 Meget lav risiko
+1 Lav risiko
0

Middel risiko

-1

Høj risiko

-2 Meget høj risiko

blik over din status i økonomien. Hvor mange penge har
du i formue nu, og hvor mange
penge skal du bruge senere i
livet? Prøv at svare på dette,
og sæt så en opsparing i gang i
forhold til dette!

-4 til 0 – Jævn
Du er på rette spor, men en
gang imellem knækker filmen,
og forbruget får lov at løbe
løbsk. Det er nok et spørgsmål
om, at du skal styre dine variable udgifter. Når du har styr på
disse, vil din opsparing vokse,
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og du kommer hurtigt ind i en
positiv udvikling for din økonomi. Der er dog en risiko for, at
det hurtigt kan gå ned af bakke,
hvis du mister dit job, eller uforudsete udgifter tager overhånd.
Prøv derfor at opbygge en stor
buffer i din økonomi.

-9 til -5 – Anstrengt
Du skal passe på din økonomi
ikke går i stykker. Pas også på
med en variabel rente på evt.
lån og sørg for, at din opsparing går til, at du kan nedbringe de faste udgifter. Det gør du

blandt andet ved at sørge for,
at alle finansielle omkostninger, altså renter, minimeres.
At tage lån vil være gift for din
økonomi.

-14 til -10 – Dårlig
Din økonomi trænger til en
omlægning. Du bør først sikre
dig, at du ikke bruger mere,
end du tjener. Herefter kan
du begynde at gøre din risiko
mindre. Du får ikke fra den ene
dag til den anden en god økonomi, men regn med et langt
sejt træk.
5
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Trin 1: Læg et budget
De mennesker, der har en dårlig økonomi, har som
regel ét til fælles: de ved simpelt hen ikke, hvad de
bruger, og hvor meget de har til rådighed. Derfor er
økonomien på et tidspunkt løbet fra dem.
Hvis du ikke allerede gør det, så bør du
lægge et budget. Også selv om du har
penge nok, for måske kunne du have
langt flere, end du allerede har. Til at
begynde med skal du tjekke det hver
måned, for så finder du hurtigt ud af, om
budgettet er realistisk eller skal tilpasses – eller om jeres måde at bruge penge
på skal tilpasses mere til virkelighedens
verden.
Hvad bruger I?
Begynd med at finde ud af, hvad
familien bruger pengene på. Det kan
være, at du i en uge eller en måned
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skal indsamle kassebon’er
og tjekke dankortposter
for at få det fulde overblik.
Generelt undervurderer
folk, hvor meget de egentlig
bruger på mad, slik, vin og
diverse impulskøb, så her
skal du ikke gætte, du skal
vide.

Hvornår kommer regningerne?
Husk at tage højde for, at der nogle måneder er flere udgifter end andre. Dem skal
du have lagt til side til – du skal i hvert
fald vide, hvornår de er der, så du også
ved, at dit månedlige rådighedsbeløb er
mindre, når der f.eks. skal betales forsikringer eller licens.
Budgetkonto eller ej?
Nogle udjævner forskellen med en
budgetkonto, så der hver måned automatisk bliver sat et bestemt beløb til side
i banken. Det har nogle fordele. Men det
har også ulemper. I en situation, hvor du
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har en budgetkonto med overskud og
en kassekredit med overtræk, betaler du
faktisk banken for at låne penge af dig
selv! For du får nærmest intet i rente på
budgetkontoen, men betaler pænt for
overtrækket.
Og hvis regningerne bare triller ind
og bliver betalt automatisk, er der en
reel risiko for, at du ikke holder øje med,
hvad pengene egentlig går til. Huskede
du f.eks. at afmelde teenagerens gamle
telefonabonnement, eller bliver det trukket måned efter måned? Eller betaler du
stadig fitnessabonnementet, selv om du
forlængst er holdt op? Kunne du måske
finde en billigere forsikring? Den type
overvejelser glemmer man, når man aldrig ser regningerne og skal tage stilling
til dem.
Klatter I penge væk?
Når du og familien har fået overblik
over indtægter og udgifter, er det på
tide at erkende, om I har en god og
stærk økonomi, eller om I skal træffe
nogle måske ubehagelige, men nødvendige beslutninger. Det kan også være,
at I opdager steder, hvor pengene så at
sige klattes væk og svarer til en god ferie
til Østen for hele familien. Hvad vil I så
helst?
Tag børnene med
Inddrag hele familien, også større børn.
Børnene skal ikke træffe store og alvorlige økonomiske beslutninger, men de
har godt af at lære at lægge et budget og at
forstå, at penge er noget, der skal forvaltes med omhu – det er ikke en ubegrænset ressource. Og de kan være med til at
træffe nogle af de valg, der følger med
budgettet: Skal I stadig have den store tvpakke, eller kunne I nøjes med en mindre og bruge pengene på noget andet?
Kan de være med til at få elregningen
ned?
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Og hvad
drømmer I
så om?
H Brug budgetlægningen til også at
drømme lidt. Hvad vil I i familien virkelig gerne have penge til? Hvad kan I
undvære for at gøre drømmen til virkelighed? Hvor hurtigt kan det lade sig
gøre, hvis I sparer 200 kroner om måneden? Skal I i stedet spare 1.000? Kan
I det? Eller kan I tjene penge på nye og
uventede måder? Kan I holde et loppesalg, eller kan de store børn tage et
fritidsjob nogle timer om ugen og på
den måde spare lommepenge sammen selv, så der bliver mere luft i budgettet? Det er drømmene og mulighederne, der kan gøre budgettet sjovt.
Pengene er ikke et mål i sig selv – det er
det, man bruger dem til, der kan gøre
det sjovere. Men først skal de faste udgifter altså betales.
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Tjek din
boligøkonomi
Boligen er for de fleste af os langt den største
udgift. Det kan også være den, det er sværest at gøre noget ved. Hvis du bor i ejerbolig,
overvejer du måske at sælge for at sidde
billigere, men der er mange ejendomme til
salg, og du risikerer at vente længe og måske
at sælge med tab. Så hvis du ellers er glad for
din bolig, kan du gøre meget inden da.

Ejerbolig
H Tjek lånene i huset. Er de så billige,
som de kan være, eller skal du lægge
om? Beregninger fra Finanshuset, der er
en selvstændig økonomisk rådgivning,
har vist, at hvis man gennem livet jævnligt holder øje med, om man nu også
benytter de mest optimale lånetyper
og forsikringer, så er der et sted mellem
300.000 og 500.000 kr. at hente. Og her
vejer boliglånene tungt i regnskabet.
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Når du tjekker lånene, skal du
overveje, hvor solid jeres økonomi er. I
øjeblikket er renten på F1-lån meget lav,
og der kan være over 1.000 kr. at hente
hver måned i en omlægning. Til gengæld
er lånene usikre – renten kan stige
pludseligt. Hvis din økonomi har luft
til at tåle en markant rentestigning, har
du råd til at løbe risikoen, og så kan du
bruge gevinsten på f.eks. at banke anden
og dyrere gæld ned med. Men er din
8
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økonomi presset, er det ikke her, du skal
hente gevinsten. Så er det sikrere at satse
på fastforrentede lån, så du ved, hvad du
har at rette dig efter.
Du kan tjekke nogle af mulighederne,
og teste hvad der umiddelbart passer
dig bedst på www.pengeogpensionspanelet.dk, men du bør søge kyndig
rådgivning i bank, realkreditinstitut eller
lignende, før du omlægger huslån.
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Lejebolig
H Hvis du bor i en almen bolig, er din
husleje formentlig, som den skal være. De
almene selskaber er underlagt nogle faste
regler for, hvordan huslejen skal beregnes.
H Hvis du bor privat til leje, og hvis du
synes, at lejen er meget høj, kan du gå
til Huslejenævnet og bede om at få den
sat ned. Også selv om du har boet på
stedet i lang tid og har skrevet under på
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en kontrakt. Det er ikke sikkert, at du
får medhold, men lejeniveauet i den
private udlejningssektor er ganske ofte
for højt. Det er ikke din udlejers udgifter
til boligen, der bestemmer, hvad du
skal betale. Udgangspunktet er, hvad
tilsvarende lejeboliger i samme område
koster.
Kan du leje et værelse ud?
H Måske har I fået et værelse til overs,
efter at et barn er flyttet hjemmefra,
eller måske har I bare så meget plads, at
gæsteværelset godt kunne omdannes til
et udlejningsværelse.
H Også lejere har ret til at leje et værelse
ud, der er dog nogle regler for, hvor
mange man højst må bo i en lejlighed
ud over medlemmerne af din egen husstand, og det afhænger af, hvor mange
rum der er i lejligheden. Reglen er, at der
højst må bo så mange, som der er beboelsesrum. Altså to i en toværelses, tre i en
treværelses osv.
H Hvis du lejer et enkeltværelse ud,
kan både du og lejeren sige op med en
måneds varsel. Det er altså ikke svært
at komme af med en lejer igen, hvis du
synes, det alligevel ikke er noget for jer at
have en lejer boende. Men din lejer risikerer at stå i en svær situation, så du skal
ikke bare prøve dig frem uden at have
overvejet situationen.
H Lejeindtægten er så godt som altid
skattefri, hvis den holder sig under et vist
niveau. Hvis du udlejer et værelse i din
ejerbolig, kan du vælge mellem to metoder: bundfradragsmetoden og regnskabsmetoden.
H I bundfradragsmetoden er
lejeindtægten skattefri, hvis den
holder sig inden for ejendommens
bundfradrag. Bundfradraget er 1 1/3
pct. af ejendomsværdien, dog mindst
24.000 kr. I praksis betyder det, at de
første 2.000 kr. i månedlig husleje
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altid er skattefri. Hvis din bolig har en
ejendomsværdi på 3 mio. kr., så er dit
bundfradrag 40.000 kr., og du kan altså
leje ud til 3.000 kr. pr. måned uden at
blive beskattet af det. Er din ejendom 1,5
mio. kr. værd, er dit bundfradrag 24.000
kr., og så vil du skulle betale skat af den
del af huslejen, der er højere end 2.000 kr.
om måneden.
H I regnskabsmetoden bliver du beskattet, men kan til gengæld trække en
række udgifter fra. Det medfører mere
administration, så de fleste benytter sig
af bundfradragsmetoden.
H I lejerboliger kan du leje skattefrit ud,
så længe lejen inklusive forbrug højst er
2/3 af den samlede husleje for lejligheden. Så mange vil uden problemer kunne
hente 2.000-3.000 kroner om måneden
på at leje et værelse ud. Får du boligsikring, får du den kun til den del af din
lejlighed, du selv råder over, så den vil
altså falde noget.
Eje eller leje
H Hvis du står for at skulle skifte
bolig, f.eks. i forbindelse med en
skilmsisse, så overvej, om du skal eje
eller bo til leje. Der kan være fordele
ved at leje, blandt andet at der er færre
uforudsete udgifter. Hvis noget større
skal repareres, er det boligselskabet,
der skal betale. Samtidig har du en
frihed til at flytte ret hurtigt – med få
måneders varsel – uden bøvlet med at
sælge en bolig først og måske risikere
at tabe penge på det. Udgifterne ved
at købe og sælge en ejendom er også
så høje, at man i hvert fald skal være
sikker på at bo et sted i mindst tre år,
før de er hentet hjem igen. Men har du
luft i økonomien til uforudsete udgifter,
hvis du kan købe billigt nok, og hvis du
regner med at blive boende længe – så
er der en opsparing i en ejerbolig, som
lejere ikke har.B
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Så meget bruger danskerne i
gennemsnit på bolig pr. husstand pr. år
før forbrug:

66.000 kr.

– det svarer til 5.500 kr. pr. måned
Hvad bruger du?
Hvad kan du gøre for at få færre udgifter
eller flere indtægter?
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Varme, vand og el
I gennemsnit bruger en dansk husstand omkring 22.000 kroner på varme og
el om året – eller cirka 2.000 kroner om måneden. Tallene dækker imidlertid
over store forskelle, og her kan der virkelig være penge at hente.

Varme

og energivinduer, når vinduerne udskiftes
H Isolering mod uopvarmet kælder
H Rørisolering (både vand og varme)
H Udskiftning af varmekilde til den bedste i det aktuelle tilfælde (allier dig med
en energirådgiver, dit forsyningsselskab
hjælper gerne)

Du skal tjekke, om der kan være penge
at hente ved at energirenovere dit hjem,
så det lever op til moderne standard. Du
skal også kigge på, om du og din husstand kan bruge varmen mere fornuftigt. Så meget kan du spare:
H Ved at efterisolere ydermurene er der
Energirenovering
ifølge SBI for hver boligejer i gennemsnit
H Er din bolig fra før 1998, kan du som
4.000 – 4.500 kr. årligt at spare på varmeregel gå ud fra, at det er middelmådigt
regningen.
isoleret i forhold til dagens standard.
H En investering på i gennemsnit 20.000
H Ifølge en beregning fra Statens Bygkr. per bolig vil ifølge SBI være tjent hjem
geforskningsinstitut, SBI, skal du regne på højst fem år og samtidig spare Danmed at kunne spare mellem 19 og 35
mark for en årlig udledning af 180.000
procent på din udgift til varme og el
tons CO2.
ved en energirenovering. Ikke bare i år, H Investeringen kan også svare sig, selv
men hvert år. Med de nye skattefradrag om du ikke har sparet pengene op. Selv
til håndværksudgifter kan det betyde,
hvis du skal i banken og låne pengene,
at en efterisolering og en forbedring af
kan investeringen betale sig, for den
husets tag og vinduer hurtigt er tjent
forrentes med mellem 20 og 25 procent
hjem.
om året, så efter fire fem år kan du stikke
Hvis du regner med at sælge på et tids- besparelsen direkte i lommen.
punkt, er boligens energimærkning også H Hver bolig kunne spare, hvad der svanoget af det, som køberne er begyndt
rer til 630 liter olie om året, ved at efterat vægte højt, lyder meldingen fra flere
isolere ydermurene ifølge SBI.
ejendomsmæglere.
Gode varmevaner
Det kan du overveje:
H Dine opholdsrum skal være mellem 18
Den uafhængige, offentlige rådgivning
og 21 grader varme – det svarer normalt
Go’Energi peger på følgende områder,
til, at du skal indstille din termostat på
som ofte er oplagte at gøre noget ved:
cirka 3 på radiatoren. For hver grad du
H Isolering af vandrette lofter
sænker varmen, sparer du omkring 500
H Udskiftning og forbedring af termoruder kr. om året.
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H Det er bedre og billigere at have alle
rummets radiatorer tændt end at lade en
enkelt buldre løs.
H Hav også lidt varme på i de rum, du
ikke bruger. Her kan du eventuelt indstille termostaten på 2 og så holde døren
til rummet lukket, så der ikke kommer
træk. Men lukker du helt for varmen, er
det dels dårligt for bygningen, dels bliver
mure og gulve kølet så langt ned, at det
koster energi andre steder i huset.
H Luft ud. Mindst 2-3 gang om dagen
skal døre og vinduer på vid gab i cirka 5
minutter. Sluk for radiatorerne imens.
Ved at lufte hurtigt, men kraftigt, ud
skifter du kun den brugte luft ud, men
vægge, gulve og murværk bliver ikke
kølet ned. Det gør de til gengæld, hvis
du konstant lader et vindue stå lidt på
klem. Den friske luft, du trækker ind ved
den kraftige udluftning, bliver hurtigt
varmet op igen. Det er vigtigt at lufte ud.
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Hvis der er meget fugt i luften, risikerer
du skimmelsvamp, som kan blive en
alvorlig sundhedsfare.
H Husk udluftning i forbindelse med
madlavning og efter nattens søvn. Vi
afgiver en masse sved, når vi sover.
H Tør ikke tøj indendørs og aldrig på
radiatorer. Det giver fugtproblemer.
H Hav ikke møbler, gardiner og andet
inventar helt op ad radiatorer. Varmen
skal kunne cirkulere frit, og hvis du har et
gardin hængende ned foran termostaten,
risikerer du, at den ikke virker rigtigt.
H Træk gardiner og persienner op, når
solen skinner ind i vinterhalvåret, så
rummet kan nyde godt af varmen.
H Hvis du er småkold, så tag en trøje på,
og drik noget varmt. Det hjælper – og det
er hverken godt for din varmeregning eller klimaet bare at skrue op for varmen,
hvis rumtemperaturen ellers er omkring 20-21 grader. Ingen siger, at du skal
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kunne gå rundt i tanktop derhjemme på
en dansk vinterdag.
Billigere brændstof
H Har du fjernvarme, har du næppe
mange valg og muligheder for at skifte
leverandør. Men bruger du fyringsolie,
eller hvis du bruger brænde, kan det godt
svare sig at kigge omkring og finde en
billigere leverandør.
H Tjek f.eks. hjemmesiden www.fyringsolie-priser.dk, hvor brugerne udveksler erfaringer.

Elektricitet

En gennemsnitlig lejlighed bruger omkring 2.000 kWh om året, et hus cirka
det dobbelte. I dag har du frit valg mellem leverandørerne, og selv om det kan
virke uoverskueligt at vælge, kan der
være op mod 2.000 kroners forskel om
året på billigste og dyreste produkt.
Et eksempel:
En familie i et hus i Roskilde har standardleverandøren Dong og betaler hvert
år 9.083 kr. for at bruge 4.000 kWh. Et
skifte til konkurrenten SEAS-NVE’s billigste produkt ville betyde, at familien
ville slippe med 8.090 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

C 55
M 0
Y 100
K 10

PLUS logo

R178
G210
B 53

R116
G178
B 59

H For brænde og briketter kan du tjekke
http://www.braende.info – men husk,
at brænde skal være ordentligt tørt og af
god kvalitet.
H Har du elvarme, har du den
p.t. dyreste opvarmningsform
overhovedet. Få eventuelt hjælp fra en
energikonsulent til at finde ud af, om
det kan svare sig at supplere den med
f.eks. varmegenindvinding, jordvarme,
brændeovn (miljømærket), solvarme
eller andet.

Tjek priserne
H Du kan få et overblik over, hvilke
muligheder du har, og hvad de koster, på
hjemmesiden www.elpristavlen.dk.
Gode elvaner
H Er det tid at skifte familiens husholdningsapparater ud? Hvis de er over 10-15 år
gamle, kan der være god økonomi i at skifte
de hårde hvidevarer – men skift til højeste
energiklasse, så kan du spare strøm.
H En opvaskemaskine sparer både vand
og energi i forhold til opvask i hånden –
men kun hvis den er fyldt helt op.
H Fyld også vaskemaskine helt op og
vask ved lavest mulige temperatur.
H Drop tørretumbleren. Hæng tøjet op
på tørresnoren i stedet.
H Skift så mange pærer som muligt ud
med energibesparende versioner.
H Overvej at få sensorer sat op de steder,
hvor I ikke bruger lys så tit, f.eks. gangarealer, carporte, kældre osv. Så tænder
og slukker lyset af sig selv, og I risikerer
ikke, at en tændt lampe står uopdaget i
dagevis.
H Brug elspareskinner
Læs flere råd her:
H www.goenergi.dk
H www.1010global.org/dk/spareraad
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Så meget bruger
danskerne i gennemsnit på vand, varme og
el pr. husstand
Vand:

1.943 kr.
Varme og el:

21.610 kr.
Hvad bruger du?
Hvad kan du gøre for at
bringe det ned?

Vand
Danmark har haft vandsparekampagner
siden 70’erne, og det er også gået den rigtige vej. Men der er stadig penge at hente.
H Især toilettet kan det svare sig at gøre
noget ved. Hvis du har et gammelt toilet
med kun én indstilling, koster det dig op
mod 3.000 kr. ekstra per år i forhold til at
have et vandsparende toilet med to skyl.
H Hold øje med, om toilettet løber. Det
kan koste 800 liter vand i døgnet – og det
er bogstavelig talt penge direkte i kloakken. På årsplan kan det blive over 15.000
kr.
H Hold øje med dryppende vandhaner.
Hver dryppende hane kan koste dig over
1.000 kr. i vand om året.
H Tag korte bade.
H Lad aldrig vandet løbe, når du børster
tænder, vasker op eller skræller kartofler.
Hæld vandet op i en balje.
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H Når du vander haven , så gør det med
håndkraft og morgen og aften. Aldrig
midt på dagen hvor vandet fordamper,
før det når at gøre gavn. Brug ikke
automatiske spredere, og vand ikke
græsplænen. Den kan godt tåle at blive
gul, selv om du hellere vil have den
grøn.
H Hold øje med dit vandforbrug hver
14. dag. Så opdager du, hvis der er en
læk et sted i tide. Synes du, at noget
tyder på en læk, så sluk for alt, hvad
der kan bruge vand. Kig derefter på
vandmåleren: Det sølvfarvede tandhjul
skal stå helt stille.

Se flere vandspareråd
H www.folkecenter.net
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Forsikring
Er du nu helt sikker?
Hvor stor er selvrisikoen, hvis din cykel
bliver stjålet? Hvor meget er dit indbo
forsikret for, hvis huset brænder ned eller
bliver helt ødelagt af vand efter skybrud?
Har du forsikret dine dyre smykker og
arvestykker særskilt? Er der rejsesygesikring i din indboforsikring? Er dine børn
ulykkesforsikret? Har du ret til en udbetaling, hvis du bliver ramt af en potentielt
livstruende sygdom? Og hvad betaler du
om året for dine forsikringer?
Hvis du uden videre kan svare på alle
spørgsmål, så har du styr på dine forsikringer. Så tilhører du et mindretal. Mange finder først ud af, hvad deres forsikring
dækker og på hvilke betingelser, den dag
de har brug for forsikringen.
De fleste selskaber har sat præmierne
op de senere år, og alene på indboforsikringen kan der være et par tusinde
kroner at spare mellem dyreste og billigste selskab, afhængigt af bopæl og ønsket
dækning.

har du råd til selv at betale noget, hvis du
får brug for forsikringen, er der penge at
spare. Har du en presset økonomi, vil du
formentlig hellere have en lav selvrisiko
og så betale lidt mere i forsikring.
H Har du dobbelt dækning? Mange har
diverse forsikringsordninger i kraft af
deres arbejdsplads, deres fagforening eller andet. Er der steder, hvor du har større
dækning, end du har brug for? Hvis du
bor til leje, kan dit boligselskab have
tegnet glas- og kummeforsikring, og så
behøver du ikke at betale for det samme.

Hvad med sygdom og ulykker?
H Det kan få en afgørende betydning
for din levestandard, om du er ordentlig
forsikret ved ulykker, hvor du mister en
del af din arbejdsevne. Det er ikke noget,
man tænker så meget over, hvis man har
tegnet en ulykkesforsikring som ung.
Men hvis du ikke kan huske, hvordan du
er dækket ved sygdom og ulykke, er det
på tide at få det gjort.
Tjek dine forsikringer
H Du kan overveje, om du skal have en
H Undersøg hvordan du er dækket. Der
dækning for kritisk sygdom, altså så du
er ingen grund til at være overforsikret,
får et beløb, hvis du får en sygdom, som
det koster. Men hvis du tegnede din forkan være dødbringende.
sikring på et tidspunkt, da du næsten lige H Husk at tjekke, om du er dækket genvar flyttet hjemmefra, er du med større
nem dit job, din fagforening eller en
sandsynlighed underforsikret i forhold
eventuel pensionsordning.
til dit behov nu.
H Undersøg også, hvad betingelserne for Tjek prisen
dækning er. Er der fx krav om at du skal
H Hvor meget betaler du, og kan du gøre
have mærket eller fotograferet særlige
det billigere? Her er www.forsikringsguiværdigenstande for at få dem dækket ved den.dk et uvurderligt redskab. Her kan
tyveri eller skade?
du sammenligne, hvad forskellige selskaH Har du en høj eller en lav selvrisiko?
ber skal have for forskellige typer forForsikringer med lav selvrisiko er dyrere sikringer, hvor meget de tager i gebyrer,
end forsikringer med høj selvrisiko, så
hvor stor dækningen er osv. Som noget
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nyt kan du også se, om de nuværende
kunder er tilfredse og hvor mange klager,
de forskellige selskaber har tabt i Ankenævnet for Forsikring.
Kan du få rabat?
H En række virksomheder, fagforeninger
og interesseorganisationer har rabatordninger med forsikringsselskaber. Her er
der op til 25 pct. at hente, i nogle tilfælde
mere. Så undersøg mulighederne.
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H Du får typisk også en markant rabat,
hvis du samler dine forsikringer i ét selskab. Så undersøg ikke bare den enkelte
type forsikring, men prisen hvis du
samler det hele.

Læs mere på
H www.forsikringsguiden.dk
H www.forsikringogpension.dk
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Pension

gynd med at finde ud af, hvad du egentlig
sparer op, og hvordan opsparingen er
sammensat.

Har du nok til resten af livet

Hvor meget har du råd til?
Det kan godt være, at du har lyst til at
Mange boligejere er vågnet op til en
sætte mange tusinde kr. til side hver
barsk virkelighed: Friværdien i huset elmåned til pension. Men hvis du har høj
ler lejligheden er spist op af prisfald. Har og dyr gæld, vil det ofte svare sig bedre
man købt bolig, mens det var dyrt, ligner økonomisk at banke den af først og nøjes
det lige nu ikke ligefrem den sikre vej til
med en mindre pensionsopsparing.
en pensionsopsparing.
Husk, at pensionen som regel er bundet,
Derfor melder økonomiske rådgivere
og du kan ikke tage den ud, hvis du
også om en fornyet interesse for pensipludselig får økonomiske problemer. Så
onsopsparingen. For hvor meget skal
lav – eller få hjælp til – en beregning af,
man egentlig have? Og hvor skal man
hvad du har brug for til pension, og læg
sætte sine penge?
så en plan for, hvordan du betaler, så du
»Det er svært at sætte et bestemt tal
hverken lægger for lidt eller for meget til
på, hvor meget man skal spare op. Det er side. Hos www.pensionsstyrelsen.dk og
klart, at hvis man begynder sent i livet,
www.borger.dk kan du prøve beregnere
så skal der sættes mere til side, siger cand. for, hvordan forskellige faktorer påvirker
polit.« Lisbeth Burgaard, der rådgiver
din pension.
private om deres økonomi.
»Man skal tænke over, at mange vil
Hvor skal du have din pensionsleve, til de bliver 100 år og mere. Det vil
opsparing?
sige, at de fleste får 35 år på pension –
H Det er et af de svære spørgsmål, for det
næsten lige så mange som de har arbejkommer an på mange faktorer. Men det
det. Og de færreste har tænkt sig at bruge er generelt bedst at samle sine pensioner
årene på at sidde og hækle tæpper. Vi
i få ordninger frem for at sprede dem ud
forestiller os, at der skal ske noget, og at
på mange små og uoverskuelige ordninvi får råd til rejser og forkælelse. Men det ger.
kræver, at man lægger ret mange penge
H Selskabet bør ikke have årlige omtil side,« siger hun.
kostninger i procent, ÅOP, på mere end
Det er ikke så ligetil at få overblik over
én pct., for selv om en pct. lyder af lidt,
de forskellige pensionsordninger. De sekan det alligevel betyde, at din samlede
neste år er selskaberne blevet mere åbne,
pension bliver 400.000 kr. mindre.
men det kan stadig virke svært at vælge
H Bankerne har ofte lave omkostninger
det rigtige. Tag en samtale med en god
på deres pensionsprodukter, særligt de
økonomisk rådgiver. Husk, at både banforholdsvis små ordninger. Er du aktiv
ker og pensionsselskaber gerne vil proog kan lide at foretage nogle af invemovere deres egne ordninger – det får de
steringerne selv, kan bankerne være et
faktisk penge for. Så forhør dig flere steder, godt tilbud. Men i samme øjeblik du
eller allier dig med en uvildig rådgiver.
helst vil have banken til at overvåge
og pleje pensionsformuen, løber der
Hvad har du af pensionsopsparinger?
omkostninger på, som kan gøre tilbudMange har en opsparing gennem job. Be- det dyrere end pensionsselskabernes.
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Så overvej, hvor aktiv du selv ønsker at
være.

rugbrødet i din alderdom. Du bliver ikke
fed af det, men du får nok at spise.

Rate- eller kapitalpension?
Det kommer igen an på, hvad du selv vil,
og hvordan din økonomi og dine skatteforhold er. Men generelt er det godt at
have en del af pensionen som rate- eller
kapitalpension, som du kan bruge, når
du selv har lyst.
H Kapitalpensionen bliver udbetalt som
ét samlet beløb. Ratepensionen udbetales i et antal aftalte portioner, rater. Du
kan godt vælge at have begge dele.
H Indbetalinger til ratepension er fradragsberettigede, og betaler du topskat,
kan det betale sig at have i hvert fald en
del af opsparingen som ratepension.
H Livrente er en særlig slags ratepension,
der udbetales hver måned, lige til du dør.
Hvis du regner med at blive gammel, vil
livrente være en god idé. Det er så at sige

Er I et par?
H Så skal I måske lave nogle særlige aftaler om pension. Før i tiden blev kapitalpensionen delt, hvis et par blev skilt. Det
gør den ikke længere. Og dermed risikerer den ene part at stå dårligere end den
anden, hvis I går fra hinanden.
H Det er typisk kvinden, der har en lavere pension end manden, fordi hun har
taget barsel og måske gået på deltid eller
taget lavere betalte job, mens børnene
var små. Og dermed risikerer hun at stå
med nærmest intet ved en skilsmisse,
selv om ægtefællerne har haft fælles
økonomi altid.
H En undersøgelse har vist, at kun et
ud af fem par laver aftaler om, hvordan
pensionen skal deles. Men det er der god
grund til at gøre.

KILDE: LISBETH BURGAARD, WWW.KVINDEROGPENGE.DK, OG WWW.PENGEOGPENSIONSPANELET.DK
– PÅ SIDSTNÆVNTE ER DER MANGE GODE OPLYSNINGER OG LINKS OM PENSION.
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Tyg på
madbudgettet
Danskerne er en nation af tilbudsjægere og discountfans, men der er ingen
garanti for at spise sundt eller billigt.

Så meget bruger danskerne
i gennemsnitligt på mad:

32.207 kr.

pr. husstand – det svarer til cirka
2.683 kr. pr. måned
Hvor meget bruger I?
Hvad kan I gøre for at bruge mindre?
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Planlæg
Der, hvor der virkelig kan være penge at
spare, er ved at planlægge indkøbene.
Her er nogle af argumenterne for at
handle stort højst én gang om ugen og
planlægge måltiderne:
H Du sparer transporten til og fra supermarkedet og de øvrige forretninger.
H Du bliver ikke fristet til unødvendige
impulskøb. Butikkerne er eksperter i at
lokke dig til at købe mere, end du havde
på listen. Det lever de af. Og pludselig er de
to liter mælk blevet til to poser chips, en
culottesteg, en stor flaske Pepsi, tre rødvin
fra Chile – og du har glemt mælken.
H Du får købt, hvad I har brug for. Samtidig undgår du panikindkøb klokken
17.21, fordi du ikke har nået at planlægge
aftensmaden.
H Danskerne smider masser af mad ud
– faktisk 65 kilo pr. person pr. år - fordi vi
ikke får planlagt måltiderne ordentligt, har
glemt at bruge rester og får købt for store
portioner. Det er spild af ressourcer, det
er skidt for klimaet, og ikke mindst er det
skidt for din pengepung. Fødevareministeriet har beregnet, at madspildet koster hver
person i gennemsnit 3.000 kr. om året.
Lav en liste
H Tag gerne familien med på råd, når I
skal planlægge måltiderne. Børn er mere
tilbøjelige til at spise sundt, når de selv
har været med til at planlægge og meget
gerne også lave maden.
H Skriv ned på en liste, hvad I har brug
for, og hold dig til den, når du handler.
H Lad gerne listen hænge et synligt sted,
så I i løbet af ugen kan skrive på, når I
opdager, at noget mangler eller er ved at
blive tømt.
H Beregn indkøb til aftensmad sådan,
at rester kan bruges næste dag til frokost
eller i en ny middagsret.
H Sørg for at få opbygget et basisspisekammer, så du altid har til at lave et hur-
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tigt måltid af f.eks. en god tomatsovs og
pasta i stedet for at hente fastfood, den
dag planlægningen alligevel er glippet.
Vælg sunde og billige alternativer
H De sukrede morgenmadsprodukter koster en formue, mætter ikke meget og har
mange kalorier. Grovvalsede havregryn
koster en brøkdel og mætter i timevis, især
hvis de laves som havregrød. Tilføj selv
rosiner og nødder eller frugt, hvis morgenmaden skal være sødere eller knase lidt.
H Skær ned på kødet. Kød er dyrt, og I
har godt af et par kødfri dage om ugen eller at skære ned på kødmængden i f.eks.
sammenkogte retter. Brug sæsonens
grøntsager og rodfrugter til at fylde og
mætte i stedet.
H Frugt og grønt er ikke så dyrt, som
mange siger. Især ikke hvis du køber,
hvad der er sæson for. Hvis du er i tvivl
om, hvad du kan bruge en bestemt billig
grøntsag til, så tjek på internettet, hvor der
ligger i titusindvis af opskrifter fra ivrige
og dygtige madbloggere, der gerne deler
råd ud om alt fra auberginer til zucchini.
H Husk bælgfrugter som bønner og linser. De kan fylde op i gryderetter, de kan
blive til mos, supper og meget andet og
forsyner jer med vigtige proteiner.
H Husk supperne. De mætter, varmer og
er både billige og sunde og kan varieres i
det uendelige.
Undgå fælderne
H Klassikeren er at starte bilen og køre
30 kilometer for at spare 5 kr. på billig
mælk. Når du kører efter indkøb, skal du
huske at regne benzinprisen oveni. Så er
tilbuddet måske ikke så godt alligevel?
H Tjek kilo- og stykpriser. Det er ikke
altid helt let at gennemskue, hvad der er
et godt tilbud ellers.
H Hvis du får 10 procent i rabat i en bestemt forretning, kan det være fint. Men
hvis varerne er 15 procent dyrere end
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andre steder, taber du alligevel penge.
Hold hovedet koldt og tjek, hvad varens
endelige pris bliver.
H Lad dig ikke friste af en mængderabat,
hvor du realistisk må erkende, at du nok
aldrig får brugt det hele.
H Shop aldrig, når du er glubende sulten.
Du er mere irritabel – og du har lyst til at
købe det hele, især det, det går stærkt at
lave ... altså frysepizza og den slags.
Flere sparetricks
H Kør flere sammen – så sparer I benzin
H Vær gerne flere om at dele de gode
tilbud på mængderabat. Du kan måske
ikke bruge 4 liter yoghurt, men hvis I er
to husstande, ser det måske meget fornuftigt ud? Især på kød er der ofte mængderabatter.
H Frys kød ned i små portioner. Så kan
du bedre tage det op, som du har brug for
til lejligheden.
H Hvis du ikke har en bil og ikke kan
køre med andre, kan det være en mulighed at benytte nogle af de mange tilbud
om at bestille varerne på internettet og
få dem bragt til døren. Du betaler for det
– men det kan alligevel vise sig lettere og
i sidste ende billigere end at tage turen
forbi supermarkedet hver dag. Måske
skal din nabo også have noget med, når
du alligevel har bestillingen fremme?
Læs mere her
H www.madspild.dk
– her kan du også udskrive et skema
til at kontrollere, hvor meget mad I
smider ud
H www.stopmadspild.dk
– flere tips til at planlægge ordentligt,
og her er også opskrifter
H www.dk-kogebogen.dk – mange
opskrifter, også på billig mad
H www.tilbudsugen.dk
– her kan du se de fleste af landets
tilbudsaviser og søge på tilbud
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Renter og
gebyrer
Her er nogle af de godt skjulte poster
i dit regnskab. Og her kan der i den
grad være penge at spare. Alene
lønkontoen med kassekredit på
20.000 og et enkelt forbrugslån på
15.000 kr. kan udløse en forskel i
rente- og gebyromkostninger pr. år
på flere tusinde kroner. Jo flere penge
du skylder væk, desto mere betyder
selv en lille forskel.

Kend kiloprisen på lån
H Nogle lån er dyre i renter, men billige i
diverse gebyrer og omvendt. Derfor skal
låneudbyderne altid opgive prisen på lånet i ÅOP – årlige omkostninger i procent.
På den måde får du så at sige kiloprisen
på lånet, altså hvad det reelt koster dig.
H Du kan blandt andet se nogle af forskellene på www.pengepriser.dk
Få styr på dine lån
H Hvor meget betaler din husstand for
diverse lån? Det kan meget vel vise sig, at
I betaler for dyrt.
H Hvis du vælger at købe en rejse på 30.000
på kredit via et hurtigt internetlån og betaler tilbage over tre år, skal du typisk af med
40.000 kr. Du betaler altså 10.000 kr. for at
låne 30.000 kr. - eller en tredjedel af lånet!
Betaler du samme rejse af over 72 måneder, skal du i alt slippe over 50.000 kr. - det
kunne du have sparet op til en ny rejse for.
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H Har I dyre forbrugslån, som I kan få
billigere ved at lade banken overtage?
H Er jeres bank dyrere end andre muligheder? Så er det tid til en forhandling (se
afsnittet ’røv din bank’ på næste opslag.)
Gebyrer
H En dansk husstand betaler i gennemsnit 900 kr. i såkaldte éngangsgebyrer
til deres pengeinstitut hvert år. Det
dækker over en lang række små gebyrer, som det derfor godt kan være klogt
at kigge efter.
H Tjek, hvornår du betaler gebyr og for
hvad. Kan nogle af gebyrerne undgås?
Kan du forhandle dig til en aftale, hvor
der er færre gebyrer?
Rykkere
H Rykkere er dummebøder! Betal dine
regninger til tiden, så undgår du at smide
penge efter rykkere, som du intet får for.
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Hvor meget betaler du for dine lån i
ÅOP?
Kan du få dem billigere andre steder?
Hvor meget betaler du i gebyrer
til din bank, forsikringsselskaber og
andre?
Kan du forhandle dem ned eller
undgå dem?
Hvor tit glemmer du at betale en
regning?
Kan du gøre noget for ikke at
glemme det eller for ikke at komme
bagud med betalinger?

Læs mere her:
H www.pengeogpensionspanelet.dk
H www.forbrug.dk
H Hvis du har svært ved at nå at betale en
regning, så tal med den, du skylder pengene. Du kan forsøge, om du kan undgå
en rykker på den måde – du har ikke
krav på det, men den, du skylder penge,
vil som regel værdsætte beskeden og
være indstillet på en lempelig ordning.
H Der er grænser for, hvor mange rykkere
en forretningsdrivende må sende ud, og
hvor meget de må koste. En privat erhvervsdrivende må sende dig første rykker, umiddelbart efter at du har overskredet betalingsfristen. Rykkeren må højst
være på 100 kr. Derefter må den erhvervsdrivende sende dig to rykkere til på hver
100 kr., men der skal gå 10 dage eller mere
mellem hver af disse rykkere. Sagen kan
når som helst sendes til inkasso med et
varsel på 10 dage til dig. Så langt bør du
aldrig lade en sag komme, for inkasso er
dyrt, og det er dig, der betaler alle omkostninger.
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H Når det offentlige sender en rykker, er
det højeste gebyr for tiden 250 kr.
Hold øje med strafrenter
H Det er din pligt at betale regninger til
tiden. Hvis du ikke gør det, har virksomheden lov til at opkræve en strafrente for
hver måned, du ikke betaler. Men mange
virksomheder kræver alt for meget.
H Den årlige strafrente – også kaldet
morarente - må højst være Nationalbankens udlånsrente plus en procentsats på
7. For tiden er udlånsrenten 1,55 pct., så
strafrenten må være 8,55 pct. om året.
Det er cirka 0,65 pct. om måneden. Men
rigtig mange erhvervsdrivende opkræver rask væk både 2 og 3 pct. i strafrente
om måneden, og det er ulovligt. Du har
som privat kunde ikke pligt til at betale
det, heller ikke selv om du skulle være
kommet til at skrive under på sådan en
betingelse.
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Røv din bank
... eller få i hvert fald flere penge
ud af den

Mange danskere har et nærmest ærefrygtigt forhold til banken og bankrådgiveren. Vedkommende har også
mulighed for at gøre meget store beslutninger mulige eller umulige, det er
sandt. Men det kan være dyrt at være
autoritetstro og ærbødig. Banker er forretninger, der skal tjene penge, og det er
dig, der betaler. Derfor har du også ret
til at være kritisk, præcis som du er det,
når du skal handle alle andre steder.
Der er mange tusinde kroner at spare
ved at låne pengene i en billig bank
i stedet for en dyr. Og der er penge
at tjene ved at få en høj rente på din
opsparing og lønkonto i stedet for en
mikroskopisk. Derfor skal du jævnligt
tjekke, om det kunne svare sig at skifte
bank.
Tjek mulighederne
H På www.pengepriser.dk og hos
www.pengeogpensionspanelet.dk kan
du se, hvad bestemte lån og indlån vil
koste i forskellige banker. Er din bank
dyrere end det billigste tilbud, er det tid
til at bestille tid i banken til en samtale
og spørge, om det virkelig kan passe, at
jeres egen bank ikke kan gøre det lige så
billigt. Er I gode kunder, vil banken ofte
være til at forhandle med. Og ellers er det
jo bare at skifte.
H Ifølge flere økonomiske rådgivere bør
du tjekke din banks priser i forhold til
andre på markedet mindst en gang om
året. I løbet af et langt liv kan der være
virkelig mange penge at hente her.
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Lidt bankpsykologi
H Du kan kun forhandle troværdigt
med banken, hvis du er en god kunde
og passer dine forpligtelser. Har du ikke
allerede en adfærd, der gør dig til en god
kunde, bør du begynde at få det nu.
H Læg et budget og hold det, så du ikke
konstant skal bede om overtræk sidst på
måneden.
H Træk ikke kassekreditten helt i bund.
H Begynd at spare op, så du har en reserve. Det vil også gøre det lettere at få et
lån senere, at du har vist vilje og evne til
selv at have luft i budgettet til opsparing.
Det øger tilliden til, at du kan betale tilbage. Og så er det billigere at låne 20.000
kr. end 30.000 kr.
H Hvis du skal overtrække kontoen, skal
du ALTID spørge om lov. At overtrække
uden tilladelse koster dels dyrt i gebyr
og renter, dels er signalet til banken, at
du egentlig er ret ligeglad med både din
økonomi og med kontakten til banken.
Dårligt udgangspunkt hvis du vil opnå
noget. Og nej, din bankrådgiver glemmer
det ikke – det vil dukke op på hans eller
hendes skærm, næste gang I taler sammen.
H Vær ærlig over for banken. Hvis du har
faste udgifter for 15.000 kr. hver måned,
så lad være at sige, at det er 10.000 kr.
bare for at øge dine chancer for at få et
lån. I sidste ende går det ud over dig selv,
hvis du låner mere, end du reelt har råd
til. Banken tjener bare på dig – forudsat
selvfølgelig at du ikke ender med slet ikke
at kunne betale.
Tjek dine lån og din banks rentesatser
– kan du få mere for pengene andre steder?
Trækker du ofte over uden at sige det?
Kan du begynde at lave en opsparing
eller få bragt kassekreditten ned?
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Telefon og internet
Her kan der være tusinder at spare, men der skal holdes øje med nye
muligheder på markedet hele tiden.

86 pct. af danskerne har i
dag internet
derhjemme, vi
har adskillige
mobiltelefoner,
og de færreste af os
bruger kun mobilen til at tale og sms’e
med.
Det betyder også, at vi
har vidt forskellige behov,
og de ændrer sig hele tiden
i takt med, at nye muligheder dukker op og bliver populære.
Derfor er internet- og telefonabonnementer et af de områder,
som du bør tage op til revision hvert
halve år. Der kan være adskillige tusinde kroner at spare hvert år.
Har du en fastnettelefon, kan du
overveje at skille dig af med den, hvis du
alligevel ikke bruger den til ret meget.
Abonnementet er typisk dyrt, selv om
samtalerne er billige.
Har du større børn, skal du især holde
øje med, om abonnementet svarer til
deres behov og måde at bruge telefonen
på. Hvis de uafbrudt går på internettet
med telefonen, kan det være billigere at
få et abonnement, hvor det er inkluderet,
selv om abonnementet er lidt dyrere. Tag
børnene med i overvejelserne og vis dem
de muligheder, du overvejer.
Det kan være svært at få overblik over
mulighederne, også fordi mange selskaber tilbyder en række rabatter, hvis
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Så meget bruger en gennemsnitshusstand årligt på IT og telefoner:

6.500 kr.
Hvad bruger du?
Hvad kan du gøre for at nedbringe
forbruget?

du samler din trafik hos dem. Men tjek
f.eks. www.telepristjek.dk og mobilpriser.dk. Der er også andre tjenester, der
tilbyder muligheder for at få et overblik.
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Transport
Endnu en høj post på de fleste
familiers budget, så her kan det
svare sig at se efter, om man
kunne gøre tingene anderledes.

Er bilen nødvendig?
H Nogle steder er det svært at klare sig
uden bil, men man kan lette udgiften
ved at køre miljørigtigt, se nedenfor.
H Hvis der er gode kollektive transportmidler, er bilen måske til at undvære.
Eller hvis I har to biler, kan I måske
erstatte den ene med cykel og kollektiv
transport?
Kan bilen svare sig?
H Hvis du sidder alene i bilen, vil den næsten altid være den dyreste løsning. Hvis
du og din familie er i tvivl om, hvad der
kan svare sig, så se beregneren fra Vejdirektoratet, hvor man kan få hjælp til
at lægge sit transportbudget og dermed
foretage et valg mellem f.eks. kollektiv
trafik og bil på en bestemt distance.
H Gå til www.vejdirektoratet.dk. Vælg
så ’veje og trafik’ fra topmenuen, dernæst
’trafikinformation’ og til sidst ’bilist’. Så er
der links til at lave dit transportbudget.
Kør rigtigt
Du hjælper både klimaet, miljøet og din
pengepung ved at køre rigtigt. For hver
ekstra kilometer pr. liter, du får ud af
din bil, sparer du cirka 1.000 kr. om året
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ifølge FDM. Her er FDM’s råd til miljøvenlig og billigere kørsel:
H Køb en bil, der kører langt på literen
H Undgå hårde opbremsninger. Let
foden fra speederen i god tid før et rødt
lys. Undlad at koble ud, men lad i stedet
motoren bremse i gear
H Hold hastigheden. Overhalinger bringer dig kun et par pladser frem i køen.
H Tjek bilens dæktryk. Kørsel med blot
0,5 bar for lavt tryk betyder 2-3 pct. mere
benzinforbrug og større dækslid
H Undgå tomgang. Stands motoren,
mens du venter. Selv en ventetid på 30
sekunder giver mulighed for at spare
brændstof – og du generer også færre
mennesker på den måde
H Spar energi, mens du kører. Sluk din
el-bagrude, aircondition og sædevarmer,
når du ikke har brug for dem. De bruger
alle unødig energi
H Hold afstand. En fornuftig afstand
til forankørende gør det muligt at følge
trafikken glidende
H Undgå sportslig kørsel med hårde nedbremsninger og kraftig acceleration
H En kold motor bruger mere brændstof
end en varm. En motorvarmer gavner
både miljø, komfort og bilens levetid
Tjek benzinpriserne
Du kan tjekke de aktuelle brændstofpriser på www.benzinpriser.dk, som
er FDMs hurtigt opdaterede side, og på
www.tjekbenzin.dk. Sidstnævnte har
også gode apps til Android og iPhone og
programmer til de fleste mobiltelefoner,
så du hurtigt i bilen kan tjekke, hvor i
nærheden benzinen lige nu er billigst.
Tjek forsikringerne
H Du skal sørge for at have den rigtige
forsikring, og der kan være en del penge
at spare ved at vælge det rigtige selskab.
Du kan tjekke priser og produkter på
www.forsikringsguiden.dk.
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H Kører du rundt i et gammelt lig, der
ikke er værd at reparere på? Så er en kaskoforsikring næppe en god investering,
hvorimod den er svær at undvære til en
nyere og dyrere bil.
H En høj selvrisiko giver en billigere forsikring. Men hvis din økonomi er presset, og du ikke har råd til at betale selv
relativt små reparationer efter uheld selv,
skal du overveje at betale lidt mere for til
gengæld at få selvrisikoen i bund.
Kør sammen
H Du kan tilbyde kørsel, eller du kan
sætte dig ind i bilen hos andre. Samkørsel er en nem måde at spare penge på,
fordi I allerede ved første passager har
halveret udgiften. Og nej, ingen mister
kørselsfradrag af den årsag. Det er helt
uafhængigt af, hvordan du kommer på
job. Om du går, cykler, tager bussen eller
toget – fradraget er det samme.
H Der er flere gode sider på nettet, hvor
man kan søge eller tilbyde samkørsel.
Tjek f.eks. pendlernet.dk, gomore.dk og
samkorsel.dk
Hop på cyklen
H Hvad enten det er din daglige trans-
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port til og fra arbejde eller studier eller
bare skal spare bilen for de korte, men
forholdsmæssigt dyre ture til bageren, så
er cyklen genial. Brug den.
H Det koster næsten intet at bruge en
cykel. Til gengæld har cyklister i gennemsnit en sygedag mindre om året end
folk, der aldrig cykler. De lever også i gennemsnit et par år længere.
H Lær at lappe en cykel og foretage de
mest almindelige reparationer selv, hvis
du ikke allerede kan. Så sparer du både
penge og ventetid hos cykelhandleren.
Så meget bruger en gennemsnitshusstand på brændstof og smørelse til bilen
hvert år:

10.207 kr.
Så meget bruger en gennemsnitshusstand på reparationer af bilen hvert år:

4.932 kr.
Hvad bruger du?
Hvad kan I gøre for at spare på transporten?
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Abonnementer
o.lign.
Hånden på hjertet – hvor tit bruger
du dit abonnement i fitness-centret?
Tre gange om ugen? Eller tre gange
om måneden?
Bruger du dit fitness-abonnement tre
gange om måneden er det i forhold til
dit helbred meget, meget bedre end slet
ikke, så du må gøre op med dig selv, om
det er pengene værd. Men betaler du fx
de 369 kr., som et standardabonnement
hos Fitnessdk koster, så er det 123 kr. pr.
gang, hvis du kun er der tre gange om
måneden. Og du kan faktisk uden videre
styrketræne hjemme hos dig selv. Gratis.
Abonnementer på tidsskrifter, service,
opskrifter og meget andet er nogle af de
poster på budgettet, der hver især ikke
er så store, at man lægger særligt mærke
til dem. Men få et overblik sammen med
resten af din husstand. Hvad abonnerer
I på? Bruger I det? Er det pengene værd?
Kan det spares væk? Eller fås billigere?
Fitness-centre
H I dag kan du de fleste steder vælge
mellem mange forskellige former for
medlemsskab. Nogle giver mulighed
for at træne billigere, hvis du kan træne
uden for de mest belastede perioder.
Andre giver dig mulighed for et abonnement, hvor du frit kan tage en gæst
med til træning, så ofte du vil. Nogle har
familietilbud, andre særlige ungdomsog pensionisttilbud.
H Priserne varierer generelt mellem 200
og 400 kr. pr. måned, så der kan være
penge at spare. Tjek, om dit abonnement
nu også passer til dit behov. Hvis du beta-
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ler ekstra for at kunne træne frit i alle en
kædes centre eller for at kunne deltage i
holdundervisning, så giver det ikke mening, hvis du altid træner i samme center
og aldrig bruger holdtræningen.
H Før du binder dig, så tjek opsigelsesfristen. Og undersøg også, om du kan stille
dit medlemskab i bero, hvis du fx bliver
syg eller af andre årsager ikke kan træne i
en periode.
H Hvis du træner sjældent, så overvej,
om du kan få dit motions- og styrketræningsbehov dækket på anden vis. Blandt
andet har www.motion-online.dk et
glimrende cirkeltræningsprogram, man
kan gennemføre hjemme i stuen helt
uden maskiner og med lige så god effekt
som i centret.
H Flere steder i de danske skove og naturområder er der sat baner op, der gør det
muligt at styrketræne og få motion gratis. I det hele taget er naturen en god og
gratis træningsmakker. På www.naturstyrelsen.dk kan du downloade folderen
’Træning mellem træerne’, der giver tips
til, hvordan du kan variere din træning.
Briller og kontaktlinser
H Der er mange steder på nettet, hvor du
kan købe kontaktlinser og briller billigt
og nemt. Men efterhånden er de fleste
optikerkæder kommet med ned i pris –
og hvis du har fundet dine kontaktlinser
eller briller billigere på nettet, kan du
altid spørge din optiker, om han eller
hun kan matche prisen.
H Vær opmærksom på, at du over nettet
ikke får tjekket dine øjne jævnligt. Det
skal du selv sørge for at bestille tid til hos
en optiker.
Hvilke abonnementer har I husstanden, og hvad koster de?
Er der nogle af disse, hvor I faktisk ikke
får nok ud af det?
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H Hvis du bruger linser, er dit abonnement hos optikeren prisen for begge
øjne, altså 60 linser i alt pr. måned, hvis
du bruger dagslinser. Men prisen på nettet er som regel for én pakke, 30 linser.
Så når du sammenligner prisen, skal du
sørge for at sammenligne prisen pr. linse
eller pr. dag.
H Andre lokker med store mængderabatter, hvis du køber linser nok til et
halvt eller et helt år. Men husk, at dit syn
kan ændre sig, og så kan du ikke være
sikker på at kunne få byttet linserne til
din nye styrke.
H Mange optikere laver kombiløsninger,
hvor du både får kontaktlinser, briller
og service. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse har vist, at
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du skal se godt på aftalen, før du skriver
under. Ofte bliver abonnementet dyrt at
komme ud af, fordi du skal betale hele
restbeløbet på brillerne.
Blade og magasiner
H Læser du de aviser, blade og magasiner,
som du abonnerer på? Hvis ikke er det på
tide at stoppe abonnementet.
H Hvis du er glad for dem, men alligevel synes, de er dyre, kunne du måske
lave en deleordning med kolleger eller
naboer? Så kan I abonnere på forskellige blade, som I interesserer jer for, og
så bytte, når I er færdige. På den måde
skærer I enten i udgiften eller får meget
mere for den samme pris. Det skåner
også miljøet.
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Tøj
Den er god nok, danske kvinder bruger mere på tøj og sko end
mænd, faktisk næsten dobbelt så meget. Men mændene er også
godt med. Og børnene.
Få tjek på forbruget
H Hvad bruger I egentlig hver især på tøj
og sko hvert år? Tallet skal ikke bruges
til at slå nogen i hovedet med – det skal
bruges til at få et overblik.
H Hvor meget tøj ligger i skabet, som
aldrig bliver brugt?
H Hvor meget tøj bruger I kun en eller et
par gange?
Ovenstående kan fortælle jer noget
om, hvorvidt I er gode til at købe tøj, som
I bruger og er glade for, eller om I for hyppigt får impulskøbt noget, der alligevel
bare ender på bunden af et skab. Hvis I
laver mange fejlkøb, er det et signal om,
at I skal planlægge tøjkøb bedre.

Genbrug er sagen
H I storbyerne er genbrugspriserne flere
steder kommet op i noget, der er dyrere
end nyt tøj, og så er det selvsagt ikke her,
du kan spare penge. Men lidt væk fra
centrum og i provinsen er der ofte kup at
finde, hvis man har tid og tålmodighed.
H Tøjbytte er en gammel 80’er-disciplin,
som er ved at dukke op igen. Hold en
aften hvor I hver især tager det med, som
I ikke har brug for længere, og byt med
hinanden.
H Køb tøjet brugt på nettet. Trendsales.
dk, Lauritz.com (ofte lidt dyrere ting),
ebay.co.uk eller ebay.de og qxl.dk er alle
steder, hvor man kan købe brugt. Vær
opmærksom på, at når du handler med
Planlæg tøjkøb
private, er du ikke beskyttet af købeloH Gennemgå din garderobe. Er der noget ven på samme måde, som når du handler
du mangler? Noget du har for meget af?
med erhvervsdrivende. AuktionsfirmaHvis du f.eks. har 43 sorte T-shirts, har du erne i Danmark er derimod forpligtet til
formentlig ikke brug for en til.
at lade dig returnere varen, hvis du ikke
H Har du en basisgarderobe med få, men er tilfreds.
gode ting? Hvis nej, så overvej at begynH Særligt tøj til små børn kan du med
de at bygge en op. Det gør det lettere at
stor gevinst købe brugt. Børnetøj er
supplere med billigt tilbehør, smykker og dyrt, og når børnene er små, vokser de
tørklæder, hvis basis er i orden. Så køber
så hurtigt, at de knap nok når at bruge
du også mere målrettet ind.
tøjet mere end et par gange. Tilmed er de
H I modsætning til hvad mange tror, så
skadelige stoffer, der er i meget nyt tøj,
kan det bedst svare sig at bruge pengene
vasket ud af det, når dit barn får det.
på hverdagstøjet og så købe et af de bilH Genbrug er også din mulighed for at
ligere mærker til en fest. Festtøjet skal du
tjene penge til nyt tøj. Har du noget lækkert,
ofte kun have på en eller to gange, men
som du gerne vil af med? Så prøv at sælg det
hverdagstøjet skal sidde godt og føles rart, over nettet eller ved at holde et loppemarogså efter at du har vasket det 61 gange.
ked, hvor I alle får ryddet ud i garderoben.
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Så meget bruger en
gennemsnitlig dansk
husstand på tøj og sko:

16.670 kr.
Hvad bruger du?
Hvad bruger
husstanden?
Kan I gøre noget for at
få beløbet ned?

Køb på nettet
H Der er efterhånden dukket mange
firmaer op, der sælger tøj på nettet
billigere end i butikkerne. Tjek f.eks. Smartguy.dk (til mænd), www.haburi.com og
www.dress-for-less.com (både mænd og
kvinder).
H Når du handler med professionelle i
Europa, har du fortrydelsesret, hvis du af

C 35
M 0
Y 100
K 0

C 55
M 0
Y 100
K 10

PLUS logo

R178
G210
B 53

R116
G178
B 59

en eller anden grund ikke vil have varen
alligevel. Vær opmærksom på, at du selv
skal betale for returneringen, hvis det
handler om, at du fortryder. Er der fejl
ved varen, er det den erhvervsdrivende,
der skal betale returfragten.
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Så meget bruger gennemsnitsdanskeren på foder og tilbehør
til kæledyr pr. husstand pr. år

1.391,6 kr.
Hvor meget bruger du?
Hvad kan du gøre for at gøre det
billigere?

Kæledyr

fyldstoffer i maden, som dyret ikke får
udnyttet ordentligt.
H Er dit kæledyr overvægtigt? Så skal du
skære ned på maden. Din hund eller kat
kan du f.eks. tjekke ved at lade hånden
løbe ned langs siden. Du skal kunne
mærke ribbenene under pelsen. Og når
du ser på dyret ovenfra, skal der være en
tydelig talje efter brystkassen. Katte skal
bevæge sig smidigt og ubesværet. Det er
ikke synd at skære ned på et overvægtigt
kæledyrs foder, det er synd at lade være.

Forsikringer
H Er dit dyr forsikret, hvis det bliver
Hvis du har et, er det sikkert
ramt af en bil og skal opereres? Du har
ikke aktuelt at foreslå dig at
ikke pligt til at sygeforsikre dit dyr, og
skille dig af med det. Men skulle
det kan også være dyrt. Men har du ikke
man se udelukkende på økonoluft i budgettet til en dyrlægeregning på
mien, bør trykket lægges på sidste
mange tusinde kroner, og vil du i situastavelse i ordet kæle-dyr.
tionen have svært ved at få dyret aflivet,
bør du overveje at tegne en forsikring.
Magasinet Samvirke har beregnet, at en
H Flere selskaber tilbyder forskellige
mellemstor familiehund koster tæt ved
former for dækning, og du skal indhente
200.000 kr. i løbet af sit liv i anskaffelse,
tilbud flere steder fra. Muligvis har dit
mad, forsikringer, dyrlægeregninger og
sædvanlige forsikringsselskab et tilbud, og
hundepension i ferietiden. Så at have en
du kan forhandle dig frem til en rabat. Du
firbenet livsledsager er ikke ligefrem gratis. skal f.eks. regne med cirka 2.000 kr. årligt
Når det er sagt, kan du selvfølgelig gøre for en hundesygesikring, der dækker dyren del for at skære ned på udgifterne.
lægeregninger både ved sygdom og uheld
og en udvidet hundeansvarsforsikring.
Maden
H Billigt dyrefoder er ifølge forskere på
Dyrepension
Det Biovidenskabelige Fakultet under
H Tjek priserne grundigt. Et hurtigt tjek
Københavns Universitet lige så godt som til en række hundepensioner har vist
dyrt. Der er nogle regler for, hvad der skal priser på mellem 130 og 250 kr. pr. dag pr.
være i foderet til kæledyr, så du kan godt
hund. Den ene pension var altså næsten
regne med, at dit dyr får de nødvendige
dobbelt så dyr som den billigste og havde
næringsstoffer af et billigt foder. Så køb
endda færre tilbud til hundene. Skal
roligt det billigste foder, som dit kæledyr hunden være passet i mere end en uge,
kan lide.
kan det godt svare sig at køre lidt længere
H Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din
for at få en billigere pasning.
hund eller kat får udnyttet foderet godt
H Skal du have mere end ét dyr passet
nok, så hold øje med dyrets afføring.
samme sted, bør du forhandle en rabat.
Hvis den er meget stor, skal du overveje
H Overvej, om du har andre muligheder
at skifte foder. Måske er der for mange
for pasning af dit kæledyr.
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