
FERIELOVEN

Revideret august 2021

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft.  
 

Den nye ferielov ændrede den måde, ferie optjenes og 
afvikles på. Tidligere blev ferie optjent i kalenderåret  

og herefter afviklet i det efterfølgende ferieår.  
Det blev kaldt forskudt ferie.  

 
Efter den nye ferielov optjenes ferien månedsvis og  
kan afholdes allerede fra måneden efter. Det kaldes 

samtidighedsferie. I denne pjece kan I læse mere om 
den nye ferielov. For uddybende information  

om ferieloven henvises til GLS-A’s hjemmeside. 



Hvem gælder ferieloven for?
Alle lønmodtagere er omfattet af ferieloven og optjener dermed ret til betalt ferie.  
En lønmodtager er en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. 
Uden for loven falder derimod f.eks. administrerende direktører og selvstændige. 

Optjening af ferie
Hvor meget betalt ferie optjenes?
Der optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måned, med- 
arbejderen er ansat. Det gælder, uanset om medarbejderen er 
ansat på fuldtid eller deltid. Ferien optjenes i ferieåret, der løber 
fra 1. september til 31. august. Alle medarbejdere optjener  
dermed ret til 5 ugers betalt ferie (25 dage) pr. ferieår.

Afholdelse af ferie
Hvornår holdes ferien?
Medarbejderen kan afholde den optjente ferie i ferieafholdelses- 
perioden, som er på 16 måneder. Ferieafholdelsesperioden  
udgør ferieåret + 4 måneder og løber således fra den  
1. september til den 31. december året efter. 
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Hver måned optjenes 2,08 feriedag 
(i alt 25 feriedage), der allerede kan 
afholdes måneden efter

Kan der holdes ferie uden betaling? 
Alle medarbejdere har ret til at holde 5 ugers ferie i hver 
ferieafholdelsesperiode, også de medarbejdere, der  
ikke har optjent ret til betalt ferie i alle 5 uger. 

Har medarbejderen ikke optjent betalt ferie, har  
medarbejderen ret til at afholde ferie for egen regning  
i op til 5 uger. Det kaldes suppleringsferie.

Det er udgangspunktet,  
at medarbejderen har ret,  
men ikke pligt, til at  
holde suppleringsferie.

Afholdelsesperioden er længere end ferieåret for at give 
størst mulig fleksibilitet i forhold til afholdelse. Ferie-
afholdelsesperioderne overlapper hinanden, som det 
fremgår af tegningen nedenfor.

Ferien kan afholdes løbende, hvilket betyder, at med- 
arbejderne allerede måneden efter, de har optjent ferien, 
kan afholde den (samtidighedsferie). Medarbejderne kan 
dog ikke selv fastsætte ferien, da afholdelsen aftales 
med arbejdsgiver. Fastsættes ferien ikke ved aftale,  
kan den varsles til afholdelse af arbejdsgiver.

Har du 
spørgsmål, 
så kontakt sekretariatet på 8740 3400
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Hovedferie og restferie
De 5 ugers ferie opdeles i 3 ugers hovedferie (sommerferie) 
og 2 ugers restferie. 

Hovedferie afholdes som udgangspunkt i perioden maj til 
september (hovedferieperioden). Restferien kan afholdes i 
hele ferieafholdelsesperioden, typisk før hovedferien, f.eks. 
i form af efterårs-, jule- eller påskeferie. 

Ønsker arbejdsgiver at fastlægge ferien, skal afholdelse  
af hovedferie varsles med 3 måneder og afholdelse af  
restferie med 1 måned. 

Ferie afvikles som udgangspunkt i hele uger, men andet 
kan aftales. Hovedferie skal dog som minimum holdes med 
2 uger i sammenhæng. Øvrige feriedage skal gives i  
sammenhæng af mindst 5 dages varighed, medmindre 
andet aftales. 

Ferie afholdes i hele dage. Afholdelse af ferie skal afspejle 
medarbejderens normale arbejdsuge. 

Hvordan kan ferien placeres?
Det er arbejdsgiveren, der fastlægger, hvornår ferien skal 
afholdes. Arbejdsgiver har dog pligt til først at forhandle 
med medarbejderen. Arbejdsgiver skal, under hensyntagen 
til virksomhedens drift, så vidt muligt imødekomme med- 
arbejdernes ferieønsker og tage hensyn til medarbejdere 
med skolesøgende børn. 

Medarbejderen har ret til at afholde 4 ud af 5 uger indenfor 
ferieåret, dvs. i perioden fra den 1. september til den  
31. august. Endvidere har medarbejderen ret til at holde  
3 ugers hovedferie i sammenhæng i hovedferieperioden  
fra 1. maj til 30. september. 

Hvad er forskudsferie?
En medarbejder, der ikke har optjent tilstrækkelig betalt 
ferie, kan efter aftale med arbejdsgiver holde betalt ferie på 
forskud. Medarbejderen har som udgangspunkt ikke krav 
på at holde ferie på forskud, bortset fra i enkelte tilfælde  
i forbindelse med kollektiv ferielukning. 

Det er derfor op til arbejdsgiver, om der skal indgås  
aftale om ferie på forskud.  

Den ferie, medarbejderen får på forskud, modregnes  
efterfølgende, i takt med at der optjenes ferie. Det er en  
forudsætning, at ferien kan nå at blive optjent indenfor 
samme ferieår. 

Timelønnede der holder forskudsferie får 12,5% i feriegodt-
gørelse, som beregnes på grundlag af den sædvanlige løn 
i de sidste 4 uger, før ferien starter. Månedslønnede, som 
holder forskudsferie, får sædvanlig løn under ferien.

Hvis medarbejderen fratræder, inden ferien er tjent ind, 
kan arbejdsgiver modregne den udbetalte forskudsferie i 
løn og feriebetaling ved fratrædelsen. Dækker dette ikke 
forskudsferien, kan arbejdsgiver ikke rejse yderligere krav 
mod medarbejderen. 

Betaling under ferie  
Feriebetalingen afhænger af, hvilken type medarbejder  
der er tale om, og udgør enten løn under ferie og ferietillæg 
eller feriegodtgørelse.

Ferie med løn og ferietillæg
For at have ret til ferie med løn og ferietillæg skal  
medarbejderen opfylde følgende 3 betingelser:

• have krav på mindst en måneds opsigelsesvarsel
• have ret til fuld løn under sygdom
• have ret til fuld løn på søgnehelligdage

Det er typisk funktionærer og funktionærlignende ansatte, 
der har ret til ferie med løn og ferietillæg. Medarbejdere,  
der ikke opfylder de 3 ovenstående betingelser, får  
feriegodtgørelse. 

Lønnen under ferie udgør den sædvanlige og fast påregne- 
lige løn på ferietidspunktet, dvs. den løn, medarbejderen 
ville have fået, hvis medarbejderen havde været på arbejde. 
Dette omfatter ikke overarbejdsbetaling, men f.eks. rådig-
hedstillæg og andre fast påregnelige tillæg. 

Medarbejdere, der får ferie med løn, har herudover ret  
til ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn. 

Ferietillægget skal enten udbetales, samtidig med ferien 
afholdes eller to gange om året. Vælger arbejdsgiver at  
udbetale ferietillægget to gange om året, udbetales ferie- 
tillæg for perioden 1. september til 31. maj sammen med 
lønnen for maj måned, og ferietillægget for resten af  
ferieåret udbetales med lønnen for august måned. 

Feriegodtgørelse
Feriegodtgørelse gives til medarbejdere, der ikke opfylder 
kriterierne for ret til ferie med løn. Feriegodtgørelsen bereg-
nes som 12,5% af den ferieberettigede løn. Denne bereg-
nes som alle indkomstskattepligtige beløb, der er vederlag 
for arbejde samt værdien af personalegoder, hvis godet 
ikke er til rådighed under ferien. 

Hovedferie  
3 uger                                 

Øvrig ferie  
2 uger



Kan en allerede fastlagt  
ferie ændres?
Som udgangspunkt ikke. 
Arbejdsgiver kan dog ændre 
fastlagt ferie, hvis væsentlige 
upåregnelige driftsmæssige 
hensyn nødvendiggør det.  
Ændrer arbejdsgiver allerede 
fastlagt ferie, har medarbejderen 
krav på at få erstattet eventuelle 
økonomiske tab til f.eks. af- 
bestilling eller flytning af rejse. 

Kan varslerne for at fast- 
lægge ferien fraviges?
Kun under helt særlige 
omstændigheder. Det kan  
f.eks. være tilfældet, hvis  
en medarbejder ansættes  
2 måneder før, virksomheden 
holder kollektivt ferielukket,  
og de øvrige medarbejdere er  
blevet varslet korrekt. 

Kan medarbejderen pålægges 
at holde ferie, når der ikke er 
optjent ret til betalt ferie?
Arbejdsgiver kan som 
udgangspunkt ikke pålægge 
medarbejderen at holde ferie, 
der ikke er optjent betaling 
til (suppleringsferie). Der er 
dog en undtagelse, såfremt 
virksomheden holder kollektivt 
ferielukket, og lukningen er 
varslet korrekt.

Kan virksomheden og 
medarbejderne aftale kortere 
varsler for at pålægge ferie?
Der kan ikke laves en generel 
aftale om forkortet varsel for 
hoved- eller restferie eller 
indskrives et kortere varsel i 
kontrakten. I en aktuel, konkret 
situation kan der dog laves en 
aftale om forkortet varsel med 
den enkelte medarbejder.

Sygdom og ferie  
Sygdom er en feriehindring, der betyder, at medarbejderen 
ikke kan holde ferie. 

Sygdom opstået før ferien
Ferie starter ved arbejdstids begyndelse den første  
feriedag. Opstår sygdommen før ferien, har medarbejderen 

ikke pligt til at påbegynde ferien, hvis medarbejderen  
sygemelder sig overfor arbejdsgiver efter virksomhedens  
sædvanligt gældende regler inden ferien eller ved arbejds-
tids begyndelse på første feriedag.

I så fald har medarbejderen en feriehindring  
og får ret til erstatningsferie. 

Sygdom opstået under ferien
Opstår sygdommen under ferien, har medarbejderen ret 
til erstatningsferie fra 6. sygedag i ferieåret. De første 5 
sygedage, efter medarbejderen har anmeldt sin sygdom 
til arbejdsgiveren, bærer medarbejderen selv risikoen for 
(karensdage). Det er en betingelse, at medarbejderen  
sygemelder sig på første sygedag og dokumenterer 
sygdommen overfor arbejdsgiver. Fratræder eller tiltræder 
medarbejderen i løbet af ferieåret, vil antallet af karensdag 
falde og skal beregnes forholdsmæssigt.

Bliver medarbejderen rask inden udløbet af den plan- 
lagte ferieperiode, har medarbejderen ret til at holde den 
resterende del af den planlagte ferie. Medarbejderen skal 
meddele dette i forbindelse med sin raskmelding til  
arbejdsgiveren. 

Sygeferiegodtgørelse
Alle medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under  
sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra anden  
fraværsdag under hver periode med sygefravær. Syge- 
feriegodtgørelsen udgør 12,5% af medarbejderens  
sædvanlige løn 4 uger før fraværet. 

Overførsel af ferie 
Arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at optjent betalt 
ferie ud over 4 uger (5. ferieuge) kan overføres til afhold- 
else i den følgende ferieafholdelsesperiode. Overført ferie 
afholdes først. Ved fratrædelse udbetales overført ferie, da 
retten til fravær ikke overføres til ny arbejdsgiver. Aftale om 
overførsel skal indgås skriftligt senest den 31. december i 
ferieafholdelsesperioden. 
 

FERIEHINDRINGER
En medarbejder har ikke pligt til at holde ferie, 
hvis der foreligger en feriehindring. Udover  
sygdom kan nævnes orlov i forbindelse med  
graviditet og barsel, aftjening af værnepligt og 
orlov til pasning af syge og døende. 

Når der foreligger en feriehindring, er udgangs-
punktet i ferieloven, at ferien overføres til næste 
ferieafholdelsesperiode. Der overføres automa-
tisk op til 4 ugers ferie. Den 5. ferieuge udbetales 
dog automatisk, hvis der ikke er indgået aftale 
om, at den overføres til næste ferieafholdelses-
periode. 

Den overførte ferie skal afholdes først i den  
efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Afholdes 
ferien ikke i den efterfølgende ferieafholdelses- 
periode, mistes den som udgangspunkt.

Feriehindret ferie kan kun udbetales, hvis årsagen 
til, at ferien ikke har kunnet afholdes, er orlov  
efter barselsloven eller sygdom. Det er desuden 
en forudsætning for udbetaling, at medarbejderen 
er forhindret i at afholde ferien i to på hinanden 
følgende ferieafholdelsesperioder. Det er vigtigt, 
at arbejdsgiver ikke udbetaler den feriehindrede 
ferie, medmindre disse betingelser er opfyldt.



Udbetaling af ferie 
Hvis der ikke er indgået aftale om overførsel, udbetales ferie 
ud over 4 uger (5. ferieuge) automatisk efter ferieafholdelses- 
periodens udløb, dvs. efter 31. december. Det er muligt at 
indgå aftale om udbetaling af 5. ferieuge, allerede når ferie- 
året udløber, dvs. efter 31. august. Arbejdsgiver skal dog 
overveje dette grundigt, da der i de resterende 4 måneder af 
ferieafholdelsesperioden (september-december) kan opstå 
situationer, hvor arbejdsgiver får behov for at kunne pålægge 
medarbejderen at afholde den 5. ferieuge. Det er i begge 
situationer en betingelse for udbetaling, at medarbejderen 
har været ansat på fuldtid i hele ferieafholdelsesperioden. 

Kollektiv ferielukning 
Virksomheden kan bestemme, at medarbejderne skal holde 
ferie under kollektiv ferielukning. Det er en betingelse, at 
ferie varsles med korrekt varsel, dvs. 3 måneder for så vidt 
angår hovedferie og 1 måned for så vidt angår restferie. 
Varsles kollektiv ferielukning, vil denne også gælde for 
medarbejdere, som endnu ikke har optjent ret til betalt ferie 
i den periode, der lukkes. 

Virksomheden har pligt til at sikre, at den enkelte medarbej-
ders optjente ferie reserveres til ferielukningen. Har med-
arbejderen ikke optjent feriedage nok til hele den kollektive 
ferielukningsperiode, afholder medarbejderen ubetalt ferie  
i resten af perioden. 

Har virksomheden ikke sørget for at reservere feriedagene, 
men derimod ladet medarbejderen holde nogle af ferie-
dagene inden lukningen, så skal virksomheden betale løn 
under lukningen. Lønnen beregnes på grundlag af med- 
arbejderens sædvanlige løn de sidste 4 uger før lukningen.

Har medarbejderen været ansat i virksomheden hele det 
forudgående ferieår, men har medarbejderen alligevel ikke 
optjent tilstrækkelige feriedage til den kollektive ferie- 
lukning, har medarbejderen krav på forskudsferie i de dage, 
der er ferielukket. Forskudsferien modregnes i den betalte 
ferie, medarbejderen efterfølgende optjener.

Opsigelse og ferie 
Hvis en medarbejder opsiges eller selv opsiger sin an- 
sættelse, er udgangspunktet, at allerede planlagt ferie 
afholdes som aftalt eller varslet i opsigelsesperioden. 
Medarbejderen har dog ikke pligt til at holde hovedferie i 
opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er 3 måneder 
eller derunder. 

Ønsker medarbejderen ikke at holde den hovedferie,  
der var planlagt, kan arbejdsgiver forlænge opsigelses- 
varslet med antallet af feriedage og på den måde fast- 
holde hovedferien. Vær i den forbindelse opmærksom på, 
at funktionærer skal fratræde ved udgangen af en måned. 
Det betyder, at hvis medarbejderen er funktionær, skal 
opsigelsesvarslet i en sådan situation forlænges med en 
måned, ikke kun med antallet af feriedage. 

Har medarbejderen ferie til gode, som ikke er fastlagt,  
kan arbejdsgiveren varsle ferien til afholdelse i opsigelses-
perioden med henholdsvis 3 måneders varsel (hovedferie) 
og 1 måneds varsel (restferie). Desuden kan ferie afholdes 
efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. 

Ferie kan varsles afholdt, hvis ferien vil være optjent på 
afholdelsestidspunktet. Ferie optjent i den måned, med- 
arbejderen fratræder, kan dog ikke varsles afholdt, da ferien 
først anses for optjent ved udgangen af måneden.  

Er medarbejderen fritstillet, anses ferie automatisk for 
afholdt i videst muligt omfang. Det er en betingelse, at både 
feriedagene og varslingsperioden kan rummes indenfor 
fritstillingsperioden. Får medarbejderen nyt arbejde, for-
udsættes det desuden, at medarbejderen har en arbejdsfri 
periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslet. 
Kravet om en arbejdsfri periode gælder dog ikke, hvis ferien 
ligger i en periode, hvor arbejdsgiver ikke har ret til at mod-
regne i lønnen fra den nye arbejdsgiver.

Er medarbejderen suspenderet i opsigelsesperioden, anses 
ferie ikke for automatisk afholdt. Derfor må arbejdsgiver 
aftale eller varsle tidspunktet for afholdelse af ferie i for- 
bindelse med suspension. 

Er arbejdsgiver forpligtet 
til at give en medarbejder 
forskudsferie?
Som udgangspunkt ikke, 
men arbejdsgiver har dog i 
forbindelse med ferielukning 
af virksomheden i enkelte 
tilfælde pligt til at gøre det. 

Kan feriepenge blive for gamle?
Har medarbejderen ikke afholdt sin 
ferie, inden ferieafholdelsesperioden 
udløber, kan 5. ferieuge efter aftale 
med arbejdsgiver overføres til den nye 
ferieafholdelsesperiode. Sker dette 
ikke, udbetales 5. ferieuge automatisk 
til medarbejderen. Har medarbejderen 
ikke holdt de øvrige 4 ugers ferie, skal 
arbejdsgiver senest den 15. november 
året efter ferieafholdelsesperiodens udløb 
indberette og indbetale feriepengene til 
Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Skal der betales ferietillæg, 
når medarbejderen fratræder?
Fratræder en medarbejder 
som har ret til ferie med løn, 
inden ferietillægget ud-
betales, skal der afregnes 
ferietillæg for de feriedage, 
medarbejderen har afholdt i 
ferieafholdelsesperioden. Den 
resterende del af ferietillægget 
bortfalder, idet der i stedet 
afregnes feriegodtgørelse med 
12,5% ved fratrædelsen.  

Kan man aftale, at der 
altid højest kan holdes  
2 ugers sommerferie?
Nej, der kan ikke opstilles 
et vilkår i virksomheden 
om kort sommerferie, 
heller ikke selvom det 
er en travl periode. Der 
kan dog indgås individuel 
aftale med den enkelte 
medarbejder herom.
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GLS-A  
FERIEGARANTI
Hvis virksomheden 
tilmeldes GLS-A’s  
feriegaranti, får virk-
somheden ret til at  
beholde feriepengene 
i virksomheden, indtil 
ferie afholdes. Virk-
somheden er i så fald 
feriepengeudbetaler. 
Ordningen er gratis og 
kan kun anvendes af 
medlemsvirksomheder. 

Feriepengene indberet-
tes som feriepenge før 
fradrag af AM-bidrag  
og A-skat (brutto).  
Medarbejderen ansøger 
om feriepengene via 
selvbetjeningsløsningen 
på borger.dk, og virk-
somheden udbetaler 
herefter feriepengene 
med fradrag af skat.

Administration af feriepenge
GLS-A’s medlemmer har to muligheder for at administrere feriepengene. 
Virksomheden kan anvende GLS-A’s feriegarantiordning, eller virksom- 
heden kan indbetale feriepengene til Feriekonto. 

Feriekonto
Hvis virksomheden ikke er tilmeldt GLS-A’s feriegaranti, skal feriepenge 
indbetales til Feriekonto. Det koster en brugerbetaling pr. medarbejder, 
når virksomheden anvender Feriekonto. I 2021 udgør brugerbetalingen  
for hver medarbejder 10,20 kr. pr. måned, der indberettes til FerieKonto.

Til Feriekonto indberettes feriepenge til fratrådte funktionærer og til  
timelønnede. Indberetning sker via eIndkomst og med de frister, som  
er nævnt nedenfor. Feriepengene indberettes som feriepenge  
efter fradrag af AM-bidrag og A-skat (netto). 

Medarbejderne ansøger herefter om udbetaling af feriepengene  
fra Feriekonto via selvbetjeningsløsningen på borger.dk

Frister for indberetning
En medarbejder med ret til løn under ferie får i det løbende ansættelses- 
forhold sin sædvanlige løn, når der holdes ferie. Derfor skal der først 
indberettes feriepenge i eIndkomst, når medarbejderen fratræder. Fristen 
for indberetning af feriepenge til en fratrådt funktionær er sidste bankdag 
i fratrædelsesmåneden.

For timelønnede sker indberetningen af optjent feriegodtgørelse (12,5%) 
til eIndkomst samtidig med lønudbetalingen. Dvs. månedsvist for måneds- 
lønnede og 2 gange om måneden for 14 dages lønnede. Fristen afhænger 
af, hvornår lønperioden slutter. Slutter lønperioden den 15. i måneden,  
er fristen den sidste dag i samme måned. Slutter lønperioden efter den 
16. i måneden, er fristen den 15. i måneden efter. Falder fristen i en  
weekend eller på en helligdag, rykkes fristen til sidste bankdag inden. 




