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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2010:543) om 
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och 
högskolor 

Utfärdad den 27 augusti 2020 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:543) om anmälnings-

avgift och studieavgift vid universitet och högskolor1  

dels att 5 b och 5 c §§ ska upphöra att gälla,  

dels att 2 a, 5 a och 14 §§ ska ha följande lydelse. 

2 a §2    Anmälningsavgift ska inte tas ut av brittiska medborgare och deras 

familjemedlemmar som omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade kon-

ungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 

Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7). 

5 a §3    Studieavgift ska inte tas ut av brittiska medborgare och deras famil-

jemedlemmar som omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konunga-

riket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 

Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).  

14 §4    Migrationsverket ska på begäran av högskolan eller Universitets- 

och högskolerådet, utifrån de uppgifter som finns i Migrationsverkets verk-

samhetsregister, lämna ut uppgift om huruvida en sökande eller student till-

hör den personkrets som enligt denna förordning ska betala anmälnings-

avgift eller studieavgift.  

1. Denna förordning träder i kraft den 14 september 2020.

2. Bestämmelsen i 2 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga

om antagning till utbildning som påbörjas efter den 31 december 2020. 

3. Bestämmelsen i 5 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga

om utbildning som påbörjas eller bedrivs efter den 31 december 2020. 

På regeringens vägnar 

MATILDA ERNKRANS 

Eva Lenberg 

(Utbildningsdepartementet) 

1 Senaste lydelse av 
5 b § 2019:628 
5 c § 2019:628. 
2 Senaste lydelse 2019:628. 
3 Senaste lydelse 2019:628. 
4 Senaste lydelse 2012:730. 
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