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Se høringslisten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høring over bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved 

videregående uddannelser og bekendtgørelse om befordringsrabat til 

uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.  

 

Med udkastene til nye bekendtgørelser udmøntes lov nr. 1568 af 18. december 

2018 om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående 

uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddan-

nelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark.  

 

Samtidig benyttes lejligheden til at ensrette de to bekendtgørelser, blandt andet 

ved at ændre strukturen i bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved 

videregående uddannelser (herefter VU-bekg.), så den følger strukturen for be-

kendtgørelsen om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannel-

ser m.v. (herefter UU-bekg.).  

 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. juli 2019, hvor også lov nr. 

1568 af 18. december 2018 træder i kraft.  

 

De væsentligste ændringer i bekendtgørelserne omhandler følgende:  

 

Generel betingelse om ”daglig befordring” 

Der vil alene kunne gives befordringsrabat eller godtgørelse efter en kilometer-

sats, når den daglige rejsetid fra den uddannelsessøgende bopæl til uddannelses-

stedet ikke overstiger 3½ time hver vej. Det vil dog være muligt at dispensere fra 

kravet, hvis der reelt er tale om daglig befordring mellem bopæl og uddannelses-

sted. Der henvises til VU-bekg. § 1 og § 11, stk. 1, og UU-bekg. § 2 og 14, stk. 1.  

 

Vedr. befordringsrabat  

Der gives mulighed for kontantudbetaling af befordringsrabat på baggrund af an-

den personlig rejsehjemmel end et personligt periodekort; dvs. et personligt elek-

tronisk rejsekort. Betingelserne for kontantudbetaling af rabat er ikke ændret. Der 

henvises til VU-bekg. § 8 og UU-bekg. § 11. 

 

Vedr. godtgørelse efter en kilometersats.  

Godtgørelsen begrænses hen over den danske grænse til og fra EU- og EØS-

landene til uddannelsessøgende og deltagere, der har bopæl eller uddannelses-

sted inden for det geografiske område, der svarer til det område, hvortil der kan 
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gives befordringsrabat. Det vil sige Øresundsregionen og området omkring Flens-

borg. Der henvises til VU-bekg. § 13 og UU-bekg. § 15.  

 

Der fastsættes regler om, at ansøgning om godtgørelse skal ske gennem det elek-

troniske selvbetjeningssystem, hvor ansøger også løbende skal indberette de 

faktiske rejsedage. Indberetningen skal ske senest den 1. i måneden 2 måneder 

efter den måned, som godtgørelsen vedrører. Der henvises til VU-bekg. § 13 og 

UU-bekg. § 17.  

 

Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse skal tilbagebetales se-

nest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet er fremsat. Udbeta-

ling Danmark kan dog fastsætte en tilbagebetalingsperiode over højst 3 år. Kravet 

forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af renteloven. Ansøgning 

om lempelser i tilbagebetalingsvilkår, klage m.v. skal ske gennem Udbetaling 

Danmarks elektroniske selvbetjeningssystem. Der henvises til VU-bekg. kapitel 10 

og UU-bekg. kapitel 11.  

 

Vedr. administration 

Udbetaling Danmark, der administrerer tilbagebetalingen af for meget udbetalt 

godtgørelse, stiller et elektronisk selvbetjeningssystem til rådighed. Afgørelser og 

meddelelser fra Udbetaling Danmark sendes til debitors e-boks. Der henvises til 

VU-bekg. § 24 og UU-bekg. § 30.   

 

Vi skal bede jer sende jeres eventuelle bemærkninger til siu-jur@ufm.dk, cc. 

mgp@ufm.dk, med reference til sag 19/013966 

 

senest mandag den 8. april 2019, kl. 12.00. 

 

Spørgsmål om bekendtgørelsesudkastene bedes rettet til undertegnede, 

mgp@ufm.dk, tlf. 7231 7972.  

 

Høringen er også offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk. 

 

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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Marianne Gjevert Petersen 
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