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Navn, adresse og postnummer/-sted

PersonnummerFødselsdato

Kundenummer i Lånekassen

Søknad om betalingsutsettelse
og/eller sletting av renter

Du kan bruke nettsøknaden på Dine sider på www.lanekassen.no

 Betalingsutsettelse3

Hvilken måned / hvilke måneder søker du om utsettelse for? 
Du kan søke om utsettelse for inntil seks måneder fram i tid.

Arbeidsledighet
Lånekassen henter informasjon om arbeidsledighet fra Nav. 
Unntak: Kvalifiseringsstønad i Norge og registrert arbeidsledighet 
i utlandet må du dokumentere selv.

Arbeidsavklaringspenger
Lånekassen henter informasjon om arbeidsavklaringspenger fra 
Nav. Arbeidsavklaringspenger, eller tilsvarende ytelse i utlandet, 
må du dokumentere selv.

Sykdom
Legg ved kopi av sykmelding eller legeattest for søknadsperioden.

Fødsel eller adopsjon
Legg ved kopi av fødselsattest hvis barnet ikke er registrert i 
Folkeregisteret. Legg ved bekreftelse på adopsjonsdato. 

Omsorg for pleietrengende i den nærmeste familie
Legg ved dokumentasjon fra lege, Nav, helsemyndighet eller fag-
instans som viser minst 50 % omsorgsarbeid for person som er 
ufør, har nedsatt funksjonsevne eller er eldre med stort pleiebehov.

Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Legg ved dokumentasjon som viser at du har vært i fulltidsarbeid 
i minst tolv måneder sammenhengende, og samlet brutto  
månedsinntekt i søknadsperioden. Se side 2.

Økonomisk sosialhjelp
Legg ved dokumentasjon fra Nav som viser at økonomisk sosial-
hjelp har vært den eneste inntekten din i søknadsperioden. Hvis 
du har vært registrert arbeidsledig i den samme perioden som du 
har fått økonomisk sosialhjelp, bør du søke om sletting av renter 
på grunn av arbeidsledighet i stedet. Da slipper du å sende inn 
dokumentasjon. 

Deltidsutdanning
Vi henter informasjon fra læresteder i Norge og fra Skatteetaten.

Fulltidsutdanning
Legg ved kopi av vitnemål/karakterutskrift dersom utdanningen 
er tatt i utlandet. Lærlinger må legge ved kopi av lærekontrakt og 
fagbrev. Søk når du er ferdig med hele utdanningsprogrammet.

Fulltids tillitsverv/studentstipend fra Forskningsrådet/
EU-programmet Erasmus+
Legg ved bekreftelse fra elev- eller studentorganisasjon/
Forskningsrådet/EU-programmet Erasmus+. Perioden må framgå. 

Førstegangstjeneste eller utdanning i Forsvaret
Legg ved dimisjonsattest eller sluttattest som viser den perioden 
du har vært i førstegangstjeneste i Norge eller et EØS-land, eller 
vært elev ved en militær skole.

Soning i fengsel eller sikkerhetsanstalt
Legg ved bekreftelse fra soningsinstitusjonen som viser sonings-
periode på minst tolv måneder og dokumentasjon på samlet 
brutto inntekt/trygd/stønad per måned i hele søknadsperioden.

Dato og underskrift

 Hva søker du om? (Sett bare ett kryss.)2

 Sletting av renter4

ÅrMånedDag

Fra

Til

Sivilstand og inntekt

Kryss av for årsaken(e) til at du søker om å få slettet renter

Betalingsutsettelse og sletting av renter
(fyll ut punkt 3, 4 og 5)

Bare sletting av renter
(fyll ut punkt 4 og 5)

Bare betalingsutsettelse
(fyll ut punkt 3 og 5)

 Underskriften din5

Jeg bekrefter at jeg har lest vilkårene på side 2.

 Personlige opplysninger1

Kryss av hvis du i hele eller deler av søknadsperioden bodde i utlandet 
eller hadde inntekt fra utlandet. Legg ved inntektsopplysninger fra 
utlandet. Se side 2.
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Side 1

Vi henter informasjon om barn og sivilstand fra Folkeregisteret. Hvis du har 
ektefelle, samboer eller barn som ikke er registrert i Folkeregisteret, må du 
legge ved dokumentasjon om viser det.

Lånekassen innehenter inntektsopplysninger i Norge fra Skatteetaten. Vi 
bruker i noen tilfeller inntektsopplysninger fra a-ordningen. Alle som betaler 
ut lønn, pensjon og andre ytelser i Norge, må registrere utbetalingene her.

Du kan søke om utsettelse i inntil 36 måneder uten å oppgi en årsak. Har 
du brukt opp disse utsettelsene, kan du likevel få flere utsettelser hvis du 
har rett til å få slettet renter for den samme perioden som du søker om 
utsettelse for, eller for tidligere perioder med utsettelser.

Oppgi perioden bakover i tid som du søker om å få slettet renter for. 

Du kan søke om sletting av renter for en periode dersom du har hatt lav 
inntekt og samtidig vært i en situasjon som gir rett til sletting av renter. 
Kryss av i listen over årsaker i høyre kolonne.
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https://www.lanekassen.no


Utdanning i utlandet
Dersom du søker om sletting av renter på grunn av utdanning 
i utlandet, må du også legge ved bekreftelse som viser at du 
har oppholdt deg på studiestedet og fulgt undervisningen, for 
eksempel opptaksbevis og husleiekontrakt. Hvis du har fått 
utdanningsstøtte fra en offentlig støtteordning i et annet land 
(for eksempel SU i Danmark eller CSN i Sverige), må du legge 
ved dokumentasjon som viser perioden du har fått slik støtte.

Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Dersom du søker om sletting av renter på grunn av lav inntekt 
ved fulltidsarbeid, må du også legge ved dokumentasjon som 
viser inntekten din per måned. Lånekassen vil i tillegg sjekke 
årsinntekten din. Legg ved bekreftelse fra arbeidsgiver som 
viser perioden du har hatt fulltidsarbeid. 

Er du selvstendig næringsdrivende, må du sende inn 
bekreftelse på registrert foretak i Brønnøysundregisteret og 
kopi av skatteoppgjøret for det aktuelle tidsrommet. I tillegg 
må du sende inn kopi av avtaler/timelister/lønnsslipper eller 
liknende, for å dokumentere at du har vært reelt fulltids-
arbeidende med foretaket ditt i perioden. Er du kunstner, kan 
du bekrefte yrkesvirksomhet ved å dokumentere medlem-
skap i en yrkesorganisasjon for kunstnere, i tillegg til å 
dokumentere at du har vært i fulltidsarbeid.

Frist for å søke om sletting av renter
Det er en søknadsfrist på tre år. Det vil si at du kan få slettet 
renter tilbake til 1. januar 2020 hvis du søker i løpet av 2023. 
Er det særlige årsaker til at du ikke har vært i stand til å søke 
innen fristen, kan du unntaksvis søke for eldre perioder. Du 
må i så fall legge ved dokumentasjon som bekrefter årsaken 
til at du ikke kunne søke innen fristen.

Hvis du søker om sletting av renter på grunn av utdanning, må 
du søke senest tre år etter at utdanningen etter normert tid 
skulle vært ferdig. Du kan ikke få slettet renter på grunn av 
utdanning hvis du har fått støtte fra en offentlig støtteordning 
i et annet land.

Vilkårene du skriver under på i punkt 5
 y Jeg forsikrer at opplysningene jeg har gitt, er riktige og så 

fullstendige som mulig. Se § 3 i forskriften om tilbakebetaling 
på www.lanekassen.no/forskrifter.

 y Jeg er kjent med at jeg bryter opplysningsplikten dersom jeg 
gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til Lånekassen 
eller til andre parter som Lånekassen henter opplysninger 
fra til bruk i saksbehandlingen. Andre parter er for eksempel 
Nav, Skatteetaten og Folkeregisteret.

 y Oppstår det endringer etter at søknaden er sendt inn, er jeg 
forpliktet til straks å gi Lånekassen melding om det.

 y Jeg er kjent med at Lånekassen kan kontrollere de oppgitte 
opplysningene med andre offentlige institusjoner, kontorer 
og registre, jf. § 23 i utdanningsstøtteloven på 
www.lovdata.no, forskriften om tilbakebetaling og  
forskriften om Lånekassens adgang til innhenting av opp-
lysninger på www.lanekassen.no/forskrifter.

 y Jeg er klar over at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan 
føre til at jeg mister retten til sletting av renter, betalings-
utsettelse og sletting av gjeld, og det kan føre til at lånet 
blir krevd tilbakebetalt. Jeg kan også miste andre rettigheter 
etter utdanningsstøtteloven med forskrifter. Se kapittel 15 
i forskriften om tilbakebetaling.

Behandling av personopplysninger
Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med 
regelverket for personvern. Les vår personvernerklæring på 
www.lanekassen.no/personvern.

Hva er betalingsutsettelse?
Betalingsutsettelse betyr at du slipper å betale regningen nå. 
Nedbetalingstiden blir lengre, og gjelden din blir større, fordi du 
da betaler mer renter samlet. Kostnaden reduseres dersom du 
får slettet renter (se nedenfor).

Les mer om sletting av renter og betalingsutsettelse på 
www.lanekassen.no/betaling.

Slik søker du om betalingsutsettelse
Du kan søke om betalingsutsettelse uten å dokumentere hvorfor 
du ikke kan betale. Du kan søke om utsettelse i inntil 36 måneder 
for hvert låneforhold. Et låneforhold varer til lånet er nedbetalt. 
Har du brukt opp maksimalt antall betalingsutsettelser, kan du 
likevel få flere utsettelser hvis du har rett til å få slettet renter for 
samme periode som du søker om utsettelse for, eller for tidligere 
perioder med utsettelse. Da må du søke om både sletting av 
renter og om betalingsutsettelse samtidig. Lånekassen henter 
da informasjon om inntekt fra a-ordningen for å vurdere om det 
er sannsynlig at du har rett til sletting av renter. 
Se § 33 og 34 i forskriften om tilbakebetaling på  
www.lanekassen.no/forskrifter.

Har du avtalegiro eller e-faktura?
Du må selv gå inn i nettbanken og stoppe betalingen av 
eventuelle regninger du allerede har fått av oss, og som du 
søker om utsettelse for. Hvis du ikke stopper betalingen, blir 
pengene trukket fra kontoen din, selv om du får utsettelse. 
Pass på at du ikke sletter hele avtalen.

Hva betyr sletting av renter?
Det betyr at vi kan slette renter på lånet ditt for en periode du 
har hatt lav inntekt og vært i en situasjon som gir rett til å få 
slettet renter. Dette påvirker ikke beløpet på regningene.

Slik søker du om sletting av renter
Du kan bare søke om å få slettet renter på grunn av de årsakene 
som er listet opp på side 1, og du kan bare søke for en periode 
bakover i tid.

For alle årsaker, unntatt fulltidsutdanning, er det årsinntekten 
din som bestemmer om du får slettet renter. Vi henter 
inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Dersom du er 
bosatt i utlandet, må du selv dokumentere formue og inntekt.
Søker du om sletting av renter på grunn av omsorg, fødsel, 
adopsjon, lav inntekt ved fulltidsarbeid eller soning, vil vi også 
vurdere retten din til sletting av renter mot samlet familieinntekt 
for deg og en eventuell ektefelle, eller samboer som du har 
felles barn med.

Endelig vedtak om sletting av renter vil du først få når vi får 
inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Inntektsgrensene finner 
du på www.lanekassen.no/sletting-av-renter.

Dette må du legge ved søknaden 
Du må legge ved dokumentasjon som bekrefter årsaken til 
søknaden, for hele perioden. Du trenger ikke sende inn 
dokumentasjon på arbeidsavklaringspenger og arbeidsledighet 
fra Nav. Det henter vi inn selv.

Bosatt i utlandet
Hvis du er bosatt i utlandet, må du sende inn inntekts-
opplysninger fra skattemyndighetene i det landet du skatter til. 
Søker du om sletting av renter på grunn av omsorg, lav inntekt 
ved fulltidsarbeid, soning, fødsel eller adopsjon, må du også 
dokumentere formues- og inntektsskatt for ektefelle / samboer 
med felles barn.

Side 2Send søknaden til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo 
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