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beslutade den 20 mars 2007.
Med stöd av punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestöd
förordningen (2000:655)1, föreskriver Centrala studiestödsnämnden
(CSN) att rubriken till nämndens föreskrifter (CSNFS 2001:5)2 om åter
betalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 ja
nuari 1989 samt 3 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.
CSN beslutar också att det närmast efter 3 kap. 2 § ska införas
allmänna råd av följande lydelse.

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och
allmänna råd (CSNFS 2001:5) om återbetalning av
återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1
januari 1989
3 kap.
1 § En låntagare kan komma överens med CSN om att en preliminär
avgift ska delas upp på ett till tolv betalningstillfällen per år. En sådan
överenskommelse kommer att påverka betalningstillfällena för en even
tuell kvarstående avgift på följande sätt:
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Bemyndigandet finns punkten 8 första stycket i övergångsbestämmelserna i
förordningen (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen
(2000:655).
2
Senast ändrad CSNFS 2002:18.
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1. Om låntagaren betalar
en gång per år

Ett betalningstillfälle för
den kvarstående avgiften

2. Om låntagaren betalar
två till fem gånger per år

Två betalningstillfällen för
den kvarstående avgiften

3. Om låntagaren betalar
sex gånger eller fler per år

Sex betalningstillfällen för
den kvarstående avgiften

Om låntagaren enbart har kvarstående avgift kan han eller
hon komma överens med CSN om att den delas upp på ett till sex
tillfällen.
När låntagaren har träffat en överenskommelse med CSN om
ett visst antal betalningstillfällen gäller den tills något annat be
stämts.
2 § En låntagare kan i undantagsfall få en särskild överens
kommelse om en betalningsplan.
Till 2 § meddelar CSN följande allmänna råd
Enligt huvudregeln ska årsavgiften betalas under det ur
sprungliga avgiftsåret. Den fördelas på fyra tillfällen per avgifts
år, om låntagaren inte begärt något annat. Det är dock möjligt för
låntagaren att få årsavgiften fördelad månadsvis inom avgifts
året.
I undantagsfall kan en betalningsplan som sträcker sig utö
ver avgiftsåret beviljas. Skäl för att få en sådan betalningsplan
kan vara att låntagaren kommit efter med betalningarna och nu
har för avsikt att betala dessa eller att han eller hon inte fått
CSN:s försändelser.
För att en betalningsplan ska beviljas ska följande vara upp
fyllt:
1. Låntagarens ålder och skuldens storlek ska beaktas så att
inte några belopp blir avskrivna.
2. Låntagarens betalningsförmåga ska bedömas. Endast om
det finns betalningsförmåga kan en särskild betalningsplan be
viljas.
3. Låntagaren ska uppvisa en tydlig betalningsvilja.
Betalningsplanen bör uppfylla följande villkor:
1. Den får aldrig ge samma effekt som nedsättning.
2. Den ska omfatta låntagarens samtliga obetalda belopp till
CSN.
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3. Den får inte innehålla ett restbelopp vid sista betalningstillfället, om inte avsikten är den att låntagaren ska betala det
beloppet.
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—————————
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i nämn
dens författningssamling.

På Centrala studiestödsnämndens vägnar
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