
 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte 
(SU-bekendtgørelsen) 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 1515 af 19. december 2017 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), som ændret ved 
bekendtgørelse nr. 1697 af 16. december 2018, foretages følgende ændringer: 

1. I indledningen indsættes efter »30. august 2017«: », og § 5, stk. 6, i lov nr. xx [lovforslag nr. L 107 af 5. februar 2020] om 
ændring af SU-loven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående 
uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.« 

2. I § 8, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 2, stk. 2 eller 3« til: »§ 2, stk. 2, 3 eller 4«. 

3. I § 22, stk. 1, ændres »eller en højere forberedelseseksamen« til: », en højere forberedelseseksamen eller et bevis for eux 1. 
del«. 

4. I § 43, stk. 1, indsættes efter: »§ 7, stk. 3«: »eller 4«. 

5. Efter § 63 indsættes i kapitel 17: 

»§ 63 a. Restgæld, der er under ordinær opkrævning og vedrører studielån og slutlån, der i perioden fra den 1. januar 
1991 til den 31. marts 2019 er optaget under flere uddannelsesperioder, jf. § 61, stk. 3 og 4, indfries den 1. april 2020. 

Stk. 2. Låntager optager den 1. april 2020 et nyt studielån svarende til restgælden for de indfriede studielån og slutlån, jf. 
stk. 1, inklusive renter og gebyrer, på de betingelser, der følger af lovens § 33, § 35, § 36 og § 38, og regler fastsat i medfør 
heraf, jf. dog stk. 3-5. 

Stk. 3. Studielånet efter stk. 2 stiftes og forfalder til betaling den 1. april 2020. Dog forfalder studielånet efter stk. 2 først til 
betaling efter bestemmelsen i § 61, stk. 1, hvis studielån eller slutlån vedrørende den seneste uddannelsesperiode ikke var 
forfaldet til betaling den 1. april 2020. 

Stk. 4. Studielånet efter stk. 2 forrentes fra den 1. april 2020. De dele af studielånet efter stk. 2, der svarer til eventuelle 
indfriede gebyrer, forrentes ikke og følger i øvrigt de almindelige betingelser for pålagte gebyrer, jf. § 62, stk. 1. 

Stk. 5. Afdragsperioden efter lovens § 62, stk. 3 og 4, fastsættes under hensyn til den resterende afdragsperiode på den 
indfriede restgæld, jf. stk. 1, og kan udgøre mindre end 7 år.« 

6. I § 65, stk. 1, ændres »Under studieophold i udlandet kan den uddannelsessøgende«” til: »En uddannelsessøgende, der 
gennemfører dele af en dansk uddannelse i udlandet, kan«. 

7. I § 65, stk. 2, indsættes efter »uddannelsesinstitutionen«: »eller praktikstedet«. 

8. § 65, stk. 3, ophæves. 

9. § 70, stk. 7, affattes således: 
»Stk. 7. Slutlån efter lovens § 21 kan uanset stk. 1 og 2 i alt gives i 12 måneder inden for de sidste 12 måneder af 

uddannelsen, såfremt den uddannelsessøgende ikke er forsinket i uddannelsen.« 

10. § 76, stk. 3, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes: 
»Styrelsen kan fastsætte regler om, at oplysninger, der fremsendes ved ansøgning efter stk. 1, og som ikke er affattet på 
dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som styrelsen behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét 
af disse sprog. Nærmere krav til oversættelsen, herunder hvilke sprog styrelsens behersker, offentliggøres på www.su.dk.« 

11. § 88 affattes således: 

»§ 88. En hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet skal have en varighed (normering) på mindst 60 
ECTS-point eller tilsvarende for at give ret til udlandsstipendium. Det samme gælder for den del af en ikke-trindelt hel 
videregående uddannelse i udlandet, der efter afsluttet bachelorniveau er på kandidatniveau, jf. stk. 2 og 3. 60 ECTS-point 
svarer til 1 års heltidsstudier. 

Stk. 2. Den del af en ikke-trindelt hel videregående uddannelse i udlandet, der efter afsluttet bachelorniveau er på 
kandidatniveau, giver ret til udlandsstipendium, når bachelordelen kan adskilles som et reelt afstigningstrin. 

Stk. 3. Den uddannelsessøgende skal indhente en erklæring fra den udenlandske uddannelsesinstitution, der dokumenterer, 
at den uddannelsessøgende har gennemført den del af uddannelsen, der svarer til bachelorniveau, jf. stk. 2, og tidspunktet 
herfor. Erklæringen skal endvidere dokumentere, hvornår kandidatdelen af uddannelsen påbegyndes og forventes afsluttet, 
samt hvor mange ECTS-point den vil udgøre.« 



 

 

12. I § 91, stk. 1, og § 96, stk. 2, ændres »en hel kandidatuddannelse« til: »en uddannelse på kandidatniveau«. 

13. I § 91, stk. 7, ændres »hele kandidatuddannelser« til: »uddannelser på kandidatniveau«. 

14. I § 91, stk. 9, ændres »kandidatuddannelse« til: »uddannelse på kandidatniveau«. 

15. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.  

§ 2 

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2020. 
Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, nr. 2, har virkning for familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens § 2, stk. 3 og 4, 

der har fået ophold i Danmark den 1. juli 2019 eller senere. 
  



 

 

Bilag 1 

»Bilag 1 

Undervisning, uddannelser og supplering, der giver ret til statens uddannelsesstøtte uden for klippekortet 

1. Folkeskoleniveau: 

- Almen voksenuddannelse 

- Forberedende voksenundervisning sammen med almen voksenuddannelse 

- Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau 

- Folkeskole 

- Friskoler og private grundskoler 

- Adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der i medfør af § 67, stk. 2, i bekendtgørelse om 
erhvervsuddannelser udbydes som heltidsundervisning 

    

2. Gymnasiale uddannelser: 

- Uddannelsen til almen studentereksamen (stx) (herunder den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen) 

- Uddannelsen til hf-eksamen (hf) 

- Uddannelsen til merkantil studentereksamen (hhx) 

- Uddannelsen til teknisk studentereksamen (htx) 

- Eux-forløb 

- International Baccalaureate 

- Gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) og undervisning som tompladskursist på enkelte fag fra sammenhængende 
uddannelsesforløb til htx, hhx eller stx 

    

3. Andre ungdomsuddannelser: 

- Adgangskursus til ingeniøruddannelserne 

- Erhvervsuddannelsens grundforløb og hovedforløbet til byggemontagetekniker, web-integrator og sundhedsservicesekretær, 
trin 3 og 4 i landbrugsuddannelsen, samt hovedforløb, der gennemføres uden uddannelsesaftale i henhold til § 66 y, stk. 1, nr. 
1 i lov om erhvervsuddannelser 

- Fodterapeutuddannelsen 

- Forberedelseskursus for visse udlændinge 

- Kombineret ungdomsuddannelse 

- Uddannelsen til politikadet 

- Sergentuddannelsen 

- Grundlæggende maritim uddannelse 

- Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad) 

- Vildtforvalter, Vildtforvaltningens Skole, Kalø 

    

4. Gymnasial supplering 
 

- Gymnasiale suppleringskurser (GSK) 

- Enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelsen 

- Supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen, en højere forberedelseseksamen eller et bevis for eux 1. del 

- Gymnasiale indslusningsforløb for indvandrere (GIF)« 
 

 


