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  Enligt sändlista 
 
 
 
 
 
 

Förslag till ändring av Centrala studiestödsnämndens 

föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3) om 

återbetalning av studielån tagna efter den 30 juli 2001 
 

Riksdagen har beslutat om höjda åldersgränser i studiestödslagen 

De ändringar som CSN nu föreslår är en följd av att riksdagen har beslutat att 
ändra vissa åldersgränser i studiestödslagen (1999:1395). De ändrade 
åldersgränserna vid återbetalning innebär att det införs ett nytt lånesystem vid 
årsskiftet – annuitetslån utbetalda fr.o.m. januari 2022. Låntagare som tar lån enligt det 
nya systemet och samtidigt har studielån inom något av de äldre lånesystemen 
kommer få möjlighet att ändra betalningsvillkoren och betala tillbaka hela lånet 
enligt de nya villkoren. 

CSN föreslår nya och ändrade föreskrifter 

CSN föreslår nya föreskrifter om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor 
ska göras och inom vilken tid. CSN:s förslag innebär att det ska vara möjligt att 
ansöka både manuellt och elektroniskt. Vidare föreslår CSN ändringar av 
befintliga föreskrifter för att möjliggöra elektroniska ansökningar vad gäller vissa 
villkorsändringar för äldre lån. 

CSN har för avsikt att samtidigt införa likalydande bestämmelser om elektroniska 
ansökningar även för beviljning av studiemedel och körkortslån. 

Ni bereds möjlighet att lämna synpunkter på CSN:s förslag 

CSN har upprättat en konsekvensutredning med förslag till ändrade föreskrifter 
om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juli 2001. Enligt 4 § förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning bereds ni tillfälle att lämna 
yttrande över CSN:s förslag till ändrade föreskrifter. 

Eventuella synpunkter ska ha kommit in till CSN senast den 5 november 
2021. Var vänlig ange CSN:s beteckning på ärendet (ADM/2021:428) i ert 
yttrande. Svaret skickas via e-post till registrator@csn.se.  

CSN översänder i första hand förslaget via e-post. Om ni även önskar förslaget 
via ordinarie post så kontakta någon av nedanstående personer. 
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Frågor med anledning av konsekvensutredningen besvaras av: 
Malin Olofsson, malin.olofsson@csn.se, tel. 060-14 63 34 
Ulrika Åsemar, ulrika.asemar@csn.se, tel. 08-674 56 63 

Med vänlig hälsning 

 

 

Åsa Lindahl 
Chefsjurist 

 

 

 

Sändlista 

Förvaltningsrätten i Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se 

 

Kammarrätten i Göteborg kammarratten.goteborg@dom.se 

 

Myndigheten för digital förvaltning 
(DIGG) 

registrator@digg.se 

 

SACO kansli@saco.se 

 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) sfs@sfs.se 

 

Överklagandenämnden för studiestöd 
(ÖKS) 

registrator@oks.se 
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