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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvad den aktuelle renteprocent er på SU-gæld i Gældsstyrelsen, og 

hvad statens renteindtægter på studiegæld udgør opdelt på de sidste 5 år inkl. den forven-

tede renteindtægt i indeværende år? Statens renteindtægt ønskes inkl. rentebærende SU-

gæld i Udbetaling Danmark. 

 

Svar 

Jeg har fået oplyst følgende af Gældsstyrelsen, som fsva. opkrævningsrenter også indehol-

der bidrag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som jeg henholder mig til: 

 

”På SU-lån tilskrives renter under opkrævning hos Udbetaling Danmark samt under ind-

drivelse hos Gældsstyrelsen. Rentetilskrivning opgøres som de renter, der tilskrives hos 

fordringshaver og Gældsstyrelsen.  

 

I det følgende opgøres renteindtægter som dækninger (betalinger) på opkrævnings- og 

inddrivelsesrenter. Nedenstående oplysninger vedrørende betalte opkrævningsrenter på 

SU-lån leveret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herudover er opgjort reelle 

dækninger på inddrivelsesrenter på SU-lån leveret af Gældsstyrelsen. 

 

Fordringer under inddrivelse hos Gældsstyrelsen forrentes pt. årligt med 7,65 pct. 

 

I nedenstående tabel 1 fremgår det af tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at 

betalte opkrævningsrenter på studielån er steget fra cirka 424 mio. kr. i 2017 til estimeret 

cirka 536 mio. kr. ved udgangen af 2021. Af samme tabel fremgår desuden af tal fra 

Gældsstyrelsen, at betalte inddrivelsesrenter på misligholdt SU-lån til inddrivelse hos 

Gældsstyrelsen er steget fra cirka 33 mio. kr. i 2017 til estimeret cirka 169 mio. kr. ved ud-

gangen af 20211. Betalte inddrivelsesrenter til Gældsstyrelsen er baseret på den oversendte 

fordring (SU-lån) inklusiv eventuelle opkrævningsrenter og -gebyrer. 

 

Tabel 1. Betalte renter på SU-lån opgjort i mio. kr. 
 

 
 

Betalte renter (mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 

2021 1.-

3. kvar-

tal 

2021 

inkl. 4. 

kvartal 

(skøn) 

Betalte opkrævningsrenter af 

studielån (Udbetaling Danmark)1 423,9 452,7 478,6 501,3 438,0 535,8 

Betalte inddrivelsesrenter af mis-

ligholdt studielån til inddrivelse 

(Gældsstyrelsen)2 32,9 47,7 77,5 88,2 126,5 168,7 

Total 456,8 500,4 556,1 589,5 564,5 704,5 
 

 

 
 Kilde: 1) Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2) Gældsstyrelsen. 

 

                                                      
1 Estimatet er en lineær fremskrivning på baggrund af årets første ni måneder.” 
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