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Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter 
och allmänna råd (CSNFS 2001:4) om återbetalning av studielån tagna 
mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001;  
 
 
beslutade den XXXX 2016. 
 
    Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av punkterna 6 och 12 i 
övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens 
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:4) om återbetalning av studielån tagna mellan 

den 1 januari 1989 och den 30 juni 20011 att 5 kap. 2 § och 6 kap. 1 § ska ha följande 
lydelse. 
    CSN beslutar också att de allmänna råden till 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse. 
    
 
3 kap.   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Till 7 § meddelar CSN följande allmänna råd2 
  
    I första hand ska hela den uppsagda studielåneskulden betalas på en gång. Om detta inte 
är möjligt kan en kort betalningsplan beviljas. En betalningsplan kan beviljas endast om 
låntagaren uppvisar både betalningsförmåga och betalningsvilja. 
    Betalningsplanen bör aldrig sträcka sig över en längre period än fem år. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 kap.   

 
2 §  En expeditionsavgift behöver inte betalas om årsbeloppet sätts ned till  
0 kronor. Detta gäller endast om expeditionsavgiften hör ihop med det nedsatta 
årsbeloppet. 
    En expeditionsavgift behöver inte heller betalas om ett årsbelopp fastställts till en 
tjugondel av den kvarstående låneskulden och ett nytt årsbelopp avseende samma 
betalningsår därefter fastställs till 0 kronor.  
    En expeditionsavgift som har betalats in före ett beslut om nedsättning eller ett beslut 
om att fastställa årsbeloppet till fyra procent av inkomsten betalas dock inte tillbaka. 
 

                           
1 Författningen omtryckt CSNFS 2007:9. 
2 Senaste lydelse CSNFS 2010:4. 



6 kap. 
 
1 §  En påminnelseavgift behöver inte betalas om årsbeloppet sätts ned till 0 kronor. Detta 
gäller endast om påminnelseavgiften hör ihop med det nedsatta årsbeloppet. 
    En påminnelseavgift behöver inte heller betalas om ett årsbelopp fastställts till en 
tjugondel av den kvarstående låneskulden och ett nytt årsbelopp avseende samma 
betalningsår därefter fastställs till 0 kronor.  
    En påminnelseavgift som har betalats in före ett beslut om nedsättning eller ett beslut 
om att fastställa årsbeloppet till fyra procent av inkomsten betalas dock inte tillbaka. 
 
 
--------------------------------- 
 
 
    Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017. 
 
 
På Centrala studiestödsnämndens vägnar 
 
 
 
CHRISTINA FORSBERG 
 
     Ulrika Åsemar  
 
        
 


