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 Inledning 
För studenter som kommer från länder utanför EU, EES-området och Schweiz ska universitet 
och högskolor ta ut en anmälnings- och studieavgift. Bestämmelserna finns i förordning 
(2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor. Med 
anledning av detta fastställs riktlinjer för hantering av studieavgifter enligt nedan. 
 
Studieavgifternas storlek bestäms av respektive universitet och högskola och varierar mellan 
olika kurser och program. Avgiften framgår på universityadmissions.se.  
 
Syftet med riktlinjerna är att beskriva Luleå tekniska universitets tillämpningar av de nationella 
och lokala avgiftsbestämmelserna. 

 Anmälningsavgift 
Anmälningsavgifter gäller sökande som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i ett 
EU-land, EES-land eller i Schweiz, se vidare undantag under avsnitt 3.1. 
 
Anmälningsavgiften betalas till Universitets- och högskolerådet (UHR) i normalfallet och i 
samband med anmälan via antagning.se. Vid direktantagning, då studenten inte har sökt 
genom antagning.se, sker betalning till Luleå tekniska universitet. 
 
Anmälningsavgiften återbetalas inte om kursen ställs in. Avgifter tas ut för studier på 
grundnivå och avancerad nivå. Utbildningar på forskarnivå är inte avgiftsbelagda. 
 

 Studieavgiftsskyldighetens omfattning 
Avgiftsskyldighet gäller för medborgare från länder utanför EU, EES och Schweiz och gäller 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Avgifterna beräknas så att full 
kostnadstäckning uppnås.  

 Undantag 
Följande studentgrupper från länder utanför EU, EES eller Schweiz omfattas inte av 
skyldigheten att betala studieavgifter.1 
 
• Den som är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt 

eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 § utlänningslagen 
(2005:716) 
 

                                            
1 Se 5 § andra stycket förordning (2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och 
högskolor.  



 
 Styrande dokument 4(11) 
Ansvarig enhet  Dnr 

Ekonomi och planering  LTU-2169-2019 
 Process 

 11.1 Myndighet och organisation 

 

 
 

 
 

Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå 
0920-49 10 00  www.ltu.se 

 

Den som är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige 
enligt 4 kap. 16 § utlänningsförordningen (2006:97), 
 
• Den som har permanent uppehållstillstånd i Sverige, 

 
• Den som av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige, 
 
• Den som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap. 

utlänningslagen, 
 
• Den som har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska 

unionen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 9 § 
utlänningsförordningen, 

 
• Den som är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av 

sin utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som 
innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan, 

 
• Den som söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för ett sådant 

utbytesprogram eller samarbetsprogram som studieavgift enligt beslut av 
regeringen inte ska tas ut för 

 
En studieavgiftsskyldig student får slutföra en kurs eller ett utbildningsprogram utan att betala 
studieavgift, om kursen eller utbildningsprogrammet har påbörjats före den 1 juli 2011. Om 
studierna inte har slutförts den 31 december 2018, ska avgift dock betalas for tid därefter2. 
 
Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som dagen före Förenade kungarikets 
utträde ur EU av andra skäl än studier hade uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller  
6 § utlänningslagen eller enligt 3 a kap. 5 § utlänningsförordningen.3 
 
Studieavgift ska inte heller tas ut av en familjemedlem till en brittisk medborgare som dagen 
före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a 
eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller enligt 3 a kap. 5 § utlänningsförordningen 
(2006:97), om familjemedlemmen är undantagen från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd 
enligt förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och 
arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.4 

 Avgiftsfrihet för EU- och EES-medborgare 
EU- och EES-medborgare, dvs. medborgare i Belgien, Bulgarien, Cypern,  Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Nederländerna, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
                                            
2 Se SFS 2010:543, Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser p 2. 
3 Se 5b § förordning (2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor.  
4 Se 5c § förordning (2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor. 
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Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, Cypern, Estland, 
Lettland, Litauen, Malta, Polen,  Slovakien, Sloveniens, Tjeckien, Ungern, Bulgarien, 
Rumänien och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge behöver inte betala avgifter for 
att anmäla sig till eller delta i utbildningsprogram eller kurser i Sverige. Även medborgare i 
Schweiz  är avgiftsbefriade.  
 
Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare för en kurs eller ett utbildningsprogram 
vid en högskola som han eller hon dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU var 
antagen till eller senast den dagen hade ansökt till.5 

 Avgifter vid internationellt utbildningssamarbete  
Utbildning som är del av en högskoleutbildning, på grundnivå eller avancerad nivå, i Sverige 
får vara avgiftsbelagd för studenter som är medborgare i EES-länderna och Schweiz om det 
finns ett avtal om utbildningssamarbete mellan universitetet och ett utländskt lärosäte, om 
avgiften inte tillfaller högskolan och inte gäller den del av utbildningen som anordnas av 
universitetet.6  
 
Detta gäller exempelvis då studenten betalar en avgift till ett konsortium som bildats av Luleå 
tekniska universitet och deltagande utländska lärosäten. 

 Gällande rättsregler 
Bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen gäller även för avgiftsbetalande 
studenter. 
 
Vidare gäller det allmänna förvaltningsrättsliga regelverket såsom förvaltningslagen, reglerna 
om offentlighet och sekretess, dataskyddsförordningen (GDPR) mm. 

 Luleå tekniska universitets  styrande dokument 
Universitetets interna styrdokument exempelvis policyers, regler och riktlinjer gäller även för 
studieavgiftsbetalande studenter. 
 
Såväl beslut om styrdokument som beslut som rör en enskild student är myndighetsbeslut. 
Likhetsprincipen gäller vilket innebär att studieavgiftsbetalande studenter ska behandlas på 
samma sätt som alla andra studenter vid Luleå tekniska universitet. 

 Avgifter vid Luleå tekniska universitet 

 Fastställande av avgifter 
Luleå tekniska universitet fastställer studieavgiftens storlek för respektive utbildning. Uppgift 
om studieavgiftens storlek finns på universityadmissions.se. 
                                            
5 Se 5a § förordning (2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor. 
6 4 kap 4 § andra stycket högskolelag (1992:1434), jfr. Budgetpropositionen, utgiftsområde 16, prop. 2014/15:1, 
s. 186 ff. 
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 Terminsbetalning och totalkostnad 
En antagen student på ett utbildningsprogram ska terminsvis betala samma pris genom hela sin 
utbildning. Studenten ska i samband med antagning till utbildningsprogram delges den totala 
kostnaden for den sökta utbildningen. 
 

 Den studieavgiftsbetalande studentens rättigheter 

 Tillgång till universitetets resurser 
Betalning av studieavgiften berättigar studenten till undervisning och examination på den 
utbildning som studenten ansökt till och betalat för. Vidare ingår tillgång till universitetets 
lokaler, biblioteksresurser och tekniska resurser, studenthälsovård, försäkringsskydd mm. 

 Rätt att fullfölja utbildningen 
Studentens rätt till utbildning innefattar rätt att fullfölja den utbildning man har påbörjat och 
betalat för. Detta innefattar rätt till omläsning av kurser och omexamination. 

 Rätt att ändra studieinriktning 
Studenten har rätt att, i den mån det finns olika studieinriktningar inom det 
utbildningsprogram till vilket studenten är antagen, ändra studieinriktning inom detta 
utbildningsprogram i enlighet med vid universitetet fastställda allmänna regler.  
 
Om bytet innebär att ytterligare kurser behöver läsas, utöver de som personen har betalt för, 
måste studieavgift betalas för den/de nya kurserna. 
 
Byte av utbildningsprogram är inte möjligt utan ny ansökan och antagning. 

 Rättelse mm 
Om en avgiftsbetalande student anser att universitetet brister i genomförandet av 
utbildningen, att utbildningen inte lever upp till den kvalitet eller kvantitet som utlovats, att 
universitetet lämnat vilseledande information, att studenten blivit felaktigt behandlad mm så 
uppkommer fråga om rättelse eller ersättning. 
 
Rättelsefrågor handläggs i första hand av universitetet direkt eller efter kontakt via studentkår. 
I övrigt gäller de vägar till rättelse eller i vart fall tillsyn som tillhandahålls i form av 
Universitetskanslersämbetet, Överklagandenämnden för högskolan, Justitieombudsmannen, 
Justitiekanslern, eller Diskrimineringsombudsmannen.7  
 

                                            
7 Se Högsta domstolens beslut den 17 april 2018 i mål nr T 2196-17. 
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 Betalning av studieavgift 
Betalningsskyldighetens omfattning 
 
• Student på utbildningsprogram betalar terminsavgift avseende 30 högskolepoäng 

samt i förekommande fall för därutöver sökta högskolepoäng enligt fastställd 
kostnad för utbildningen. 

 
• Studieavgiften omfattar den kurs eller de kurser i ett utbildningsprogram som 

studenten antagits till och under de villkor som framgår av kursplan eller 
utbildningsplan. 

 
• Universitetet kan i förekommande fall erbjuda vissa aktiviteter exempelvis i form 

av språk- och kulturinslag utan avgift till de studenter som i övrigt är 
avgiftsskyldiga. 
 

• Student på kurser betalar terminsvis för antalet sökta högskolepoäng enligt 
fastställd kostnad för utbildningen. 

 
• Student som inte slutfört sina studier inom den nominella studietiden har rätt att 

slutföra sina studier utan att betala ytterligare studieavgifter. 
 
• Student som slutför sitt studieåtagande på kortare tid än det normala antalet 

terminer måste ändå betala avgifter för det totala antalet poäng. 
 

• Student som - inom ramen för sin utbildning - genomför delar av sina studier 
utomlands ska ändå betala studieavgifter till universitetet. 

 

 Betalningsrutiner 
Studieavgifter ska betalas terminsvis vid ett tillfälle. Delbetalningar eller helårsbetalningar är 
inte möjliga.  
 
Vid fastställande av studieavgift som den enskilde studenten ska betala, ska universitetet, i 
förekommande fall, avräkna stipendier från universitetet eller annan finansiär. 
 
I de fall en enskild students studier finansieras genom stipendier från extern finansiär och 
finansiären avser betala direkt till universitetet, så faktureras sådan finansiär direkt från 
universitetet. 

 Tidsfrister för betalning 

 Sökande student 



 
 Styrande dokument 8(11) 
Ansvarig enhet  Dnr 

Ekonomi och planering  LTU-2169-2019 
 Process 

 11.1 Myndighet och organisation 

 

 
 

 
 

Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå 
0920-49 10 00  www.ltu.se 

 

Betalning av studieavgift i samband med ansökan till utbildningsprogram eller kurs ska 
erläggas enligt den information universitetet skickar ut. 
 
Den sökande informeras om senaste tidpunkten for betalning. Vid Luleå tekniska universitet 
ska studieavgiften vara betald senast den 15 juni inför studiestart höstterminen eller den  
15 december inför studiestart vårterminen. 8 
 
Sent antaga och antagna i andra antagningsomgångar hanteras i särskild ordning. 

 Aktiv student 
Aktiv student på utbildningsprogram ska betala studieavgift och avgiften ska vara Luleå 
tekniska universitet tillhanda senast tio arbetsdagar innan höst- eller vårterminens start. 

 Betalningspåminnelser 
Om betalning av studieavgift inte fullgörs i tid utgår betalningspåminnelse omedelbart efter 
förfallodagen innefattande en veckas betalningsfrist. 
 

 Verkan av utebliven betalning  

 Sökande student – förlorad utbildningsplats 
Sökande till utbildningsprogram eller kurs vid Luleå tekniska universitet som inte har fullgjort 
sin skyldighet att betala den första studieavgiften i tid blir inte antagen dvs. förlorar sin 
utbildningsplats.9 

 Aktiv student – avstängning 
Den som är antagen till och påbörjat utbildningsprogram eller kurs och inte har inbetalat 
studieavgiften inom en vecka efter påminnelse, avstängs från utbildningen.10 Påminnelsen 
ska i sådant fall innefatta en upplysning om att avstängning kommer ifråga om avgiften inte 
betalas i tid. 
 
Beslut om avstängning av en student som inte har betalat studieavgiften träder i kraft 
omedelbart och gäller tills dess full betalning sker. 
 
Avstängning på grund av sen betalning medför inte rätt till reducerad avgift. 
 

                                            
8 Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Rek 2018:2 s 2, jfr 7 § förordning (2010:543) om 
anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor. 
9 Se 8 § förordning (2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor. 
10 Se 10 § förordning (2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor. 
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 Återbetalning av studieavgift 
Återbetalning av studieavgifter för en termin som redan har påbörjats är inte möjlig utom 
i de fall som anges nedan.  
 
Återbetalning sker endast till det bankkonto som användes för inbetalning till Luleå tekniska 
universitet. 

 Uteblivet uppehållstillstånd 
Studenter som har betalat studieavgifter, men som inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige och 
för vilka antagningsförfarandet avbryts har rätt att återfå hela den inbetalda studieavgiften exkl. 
växelavgifter och bankavgifter.  

 Särskilda skäl 
Universitetet får betala tillbaka studieavgiften om studenten av särskilda skäl är förhindrad att 
delta i utbildningen.11 Ett särskilt skäl  kan exempelvis vara allvarlig sjukdom eller dödsfall 
avseende studenten, studentens partner eller medlem av den närmaste familjen.  
 
Ansökan om återbetalning av studieavgift sker genom formulär på studentwebben. Beslut 
fattas av Ekonomichefen.12  
 
Återbetalningen motsvarar det antal högskolepoäng som studenten är förhindrad att delta i 
med avdrag för de merkostnader som har uppstått i samband med återbetalning och 
antagning.13  
 
Universitetet ansvarar inte för eventuella bank- och växelavgifter som uppstår vid 
återbetalning.   
 
Vid återbetalning kommer Migrationsverket få meddelande om att studierna har avbrutits.14 

 Tillgodoräknade kurser 
Studenter inom utbildningsprogram som beviljats tillgodoräknanden av kurser från annat 
lärosäte som del i sin utbildning vid Luleå tekniska universitet har rätt till återbetalning 
av studieavgift i en omfattning som motsvarar de tillgodoräknade kurserna. 

 Inställt utbildningsprogram eller kurs 
Student har rätt till återbetalning av hela studieavgiften vid inställelse av sökt program eller 
kurs. 

                                            
11 12 § förordning (2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor. 
12 Se Rektors besluts- och delegationsordning för Luleå tekniska universitet. 
13 Se SUHF Rek 2018:2 s 3. 
14 Se 8 § förvaltningslag (2017:900) 
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 Studieuppehåll och uppehållstillstånd 
Student kan få fortsätta sina studier efter studieuppehåll om det finns särskilda skäl.15  
 
Någon anmälningsavgift bör inte tas ut då studierna ska återupptas. Den studieavgift som 
studenten ska betala bör vid tidpunkten då studierna återupptas vara samma som före 
studieuppehållet.16 
 
Den student som tar studieuppehåll och har fått uppehållstillstånd för studier, kan få 
uppehållstillståndet återkallat då dessa uppehållstillstånd baseras på att man faktiskt studerar i 
Sverige, se vidare Migrationsverkets hemsida (www.migrationsverket.se). 
 
Eventuella studieuppehåll ger inte heller några lättnader i kraven för att få ett förlängt 
uppehållstillstånd för studier till exempel vad gäller godtagbara studieresultat.17 
 

 Avstängning och avskiljande av student 

 Försök till vilseledande, fusk eller störande  
Fusk och störande eller hindrande av undervisning eller prov, även diskrimineringsärenden, 
från en avgiftsbetalande students sida handläggs i och beslutas av universitetets 
disciplinnämnd.18 Besluten kan överklagas till Förvaltningsrätten. 
 
I synnerligen allvarliga situationer där risk bedöms föreligga för att en student, på grund av 
psykisk störning, alkohol- eller narkotikamissbruk eller allvarlig brottslighet, kan komma att 
skada person eller värdefull egendom kan avskiljande från utbildningen komma ifråga. Sådana 
ärenden handläggs i och beslutas av Högskolans avskiljandenämnd (HAN) efter anmälan från 
universitetet. 

 Utebliven betalning  
Utebliven betalning medför avstängning från studierna. Avstängningsbeslut fattas av chefen för 
verksamhetsstödet.  
 
Beslut om avstängning på grund av utebliven betalning ska åtföljas av en 
överklagandehänvisning och får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. 
 

                                            
15 Se vidare Riktlinjer studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet. 
16 Se SUHF Rek 2018:2 s 3. 
17 Se SUHF Rek 2018:2 s 3. 
18 Se Riktlinjer studentens rättigheter och skyldigheter s 14, Riktlinjer för handläggning av disciplinärenden vid 
Luleå tekniska universitet samt Ordningsregler vid tentamenstillfället. 
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 Avstängningsbeslutets betydelse 
Avstängningsbeslutet innebär att studenten blir avstängd från såväl all undervisning som 
handledning, examination och annan verksamhet samt övriga resurser inom ramen for 
utbildningen vid universitetet. 
  
Examensbevis eller kursbevis får – i ärenden som rör utebliven betalning av studieavgift - inte 
utlämnas förrän studieavgiften betalats. 
 
Avstängning från studier med anledning av utebliven betalning eller beslut från 
disciplinnämnd, förvaltningsdomstol, Överklagandenämnden för högskolan eller Högskolans 
avskiljandenämnd medför ingen rätt till återbetalning av studieavgift. 
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