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Høringsbrev 

 

   

   

   

 
 

Høring over ny SU-gebyrbekendtgørelse 

 

Med udkastet til ny SU-gebyrbekendtgørelse1 justeres de gebyrer, der gælder i 

forbindelse med Udbetaling Danmarks administration af tilbagebetaling af stats- 

og studielån, samt opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt 

SU eller befordringsgodtgørelse efter en kilometersats.  

 

Gebyrerne fastsættes på baggrund af indstilling fra Udbetaling Danmarks besty-

relse i overensstemmelse med de regler, der i øvrigt gælder for fastsættelse af 

gebyrer i staten.  

 

På den baggrund foretages følgende justeringer af de gældende gebyrer: 

 

 Gebyr ved opkrævning af ydelser i henhold til betalingsordninger pr. ordinær 

ydelse: 6 kr. – tidligere 6 kr. over giro og 5 kr. over betalingsservice, netbank 

eller anden betalingsform 

(Gebyret pålægges kun i forhold til tilbagebetaling af stats- og studielån) 

 

 Gebyr ved udsendelse af rykker ved for sen betaling: 60 kr. - tidligere 52 kr.  

 

 Gebyr ved opsigelse af lån samt for meget udbetalt uddannelsesstøtte: 80 kr. – 

tidligere 95 kr.  

 

 
Vi skal bede jer sende jeres eventuelle bemærkninger til siu-jur@ufm.dk, cc.  
mgp@ufm.dk, med reference til sag 19/41998. 
  

senest fredag den 6. december 2019, kl. 12.00 
 

Spørgsmål om bekendtgørelsesudkastet bedes rettet til undertegnede, 
mgp@ufm.dk, tlf. 7231 7972.   
 

Høringen er også offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk. 

 

                                                      
1 Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse 
med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling for 
meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats. 
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Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten 

i, at vedkommendes høringssvar, inkl. navn og evt. angivet adresse eller e-

mailadresse offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring. 

 

Vi beklager den korte høringsfrist.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Marianne Gjevert Petersen 
Chefkonsulent 


