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Föreskrifter om ändring i Centrala 
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 2001:3) om återbetalning av studielån tagna 
efter den 30 juni 2001;  

beslutade den 2 december 2021.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av punkterna 
3, 3 a och 4 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen 
(2000:655) i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 
2001:3) om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 20011
 dels att 8 kap. 3 § och 9 kap. 3 § ska upphöra att gälla, 
 dels att 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse, 
 dels att det ska införas ett nytt kapitel, 10 kap., av följande lydelse.

8 kap. Ändrade lånevillkor 

1  § En ansökan om att studiemedel eller studielån som har beviljats 
enligt studiestödslagen (1973:349) i stället ska betalas tillbaka enligt 
studiestödslagen (1999:1395) i lydelsen före den 1 januari 2022 ska 
göras på den manuella eller elektroniska blankett som CSN bestäm-
mer. En manuell ansökan ska vara undertecknad av låntagaren. Vid 
elektronisk ansökan ska den webbplats som CSN anvisar användas. En 
elektronisk ansökan ska skrivas under med hjälp av en e-legitimation 
som ställts ut av en sådan utfärdare som CSN godtar.
 Detsamma gäller för lån som har beviljats enligt lagen (1983:1030) 
om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.

1
1 Författningen omtryckt CSNFS 2007:8.
Senaste lydelse av 8 kap. 3 § CSNFS 2017:6
9 kap. 3 § CSNFS 2017:6.
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9 kap. Sammanläggning av lån 

1  § En ansökan om att studiemedel eller studielån som har 
beviljats enligt studiestödslagen (1973:349) ska läggas samman 
med studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) i lydelsen före 
den 1 januari 2022 ska göras på den manuella eller elektroniska 
blankett som CSN bestämmer. En manuell ansökan ska vara 
undertecknad av låntagaren. Vid elektronisk ansökan ska den 
webbplats som CSN anvisar användas. En elektronisk ansökan 
ska skrivas under med hjälp av en e-legitimation som ställts ut 
av en sådan utfärdare som CSN godtar. 

10 kap. Ändrade betalningsvillkor 

1  § En ansökan om att studiemedel eller studielån enligt stu-
diestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395) 
i lydelsen före den 1 januari 2022 ska betalas tillbaka enligt  
bestämmelserna i 4 kap. 4, 21 och 25 §§ studiestödslagen 
(1999:1395) i lydelsen från och med den 1 januari 2022 ska göras 
på den manuella eller elektroniska blankett som CSN bestäm-
mer. En manuell ansökan ska vara undertecknad av låntagaren. 
Vid elektronisk ansökan ska den webbplats som CSN anvisar 
användas. En elektronisk ansökan ska skrivas under med hjälp 
av en e-legitimation som ställts ut av en sådan utfärdare som 
CSN godtar.
    Detsamma gäller för lån som har beviljats enligt lagen 
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.

2  § En ansökan om ändrade betalningsvillkor ska ha kommit 
in till CSN senast den 30 november för att de nya villkoren ska 
kunna gälla från och med den 1 januari året därpå. 
____________
    Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.

På Centrala studiestödsnämndens vägnar

CHRISTINA FORSBERG

   Malin Olofsson


