
Bilag 1. 
Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. 
december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om 
ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse af ferie nr. 1249 af 27. december 2003, der ikke er reguleret via 
den kommunale/amtskommunale ferieaftale 
Lovbestemmelser 
§ 37. 
Hvis en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien, kan direktøren for Arbejds-
løshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet) kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, 
løn under ferie eller ferietillæg indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Stk. 2  
Hvis en lønmodtager med urette har fået udbetalt feriegodtgørelse, løn under ferie eller 
ferietillæg efter §§ 34 a1 eller 34 b2, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet kræve, at den 
dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til 
Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 
§ 43. 
Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan indhente oplysninger til brug for administrationen 
af denne lov fra lønmodtagere og arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige 
myndigheder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets 
Tillægspension, den, der administrerer beløb omfattet af § 363, stk. 3, og Arbejdsmarkedets 
Feriefond, herunder i elektronisk form,  
1)   om, hvilke personer der har været ansat hos en arbejdsgiver,  
2)   om, hos hvilke arbejdsgivere en person har været ansat,  
3)   om, i hvilke perioder en person har holdt ferie,  
4)   om, hvornår en person er ophørt hos en arbejdsgiver,  
5)   om, i hvilken periode og i hvilket omfang en person har været beskæftiget,  
6)   om, hvilken løn der er udbetalt til en person,  
7)   om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en person,  
8)   om feriegodtgørelse, der ikke er hævet, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er 
udbetalt, herunder udbetalinger efter §§ 34 a eller 34 b,  
9)   om meddelelser af betydning for opkrævning og kontrol med indbetaling til 
Feriekonto,  

                                                 
1 § 13, stk. 11 og § 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens § 34 a 
2 § 13, stk. 12-15, § 6 a stk. 2-3 og § 14, stk. 7-8 i ferieaftalen svarer til ferielovens § 34 b 
3 § 14, stk. 3-5 i ferieaftalen svarer til ferielovens § 36  



10) om meddelelser af betydning for kontrol med udbetaling af feriegodtgørelse, løn under 
ferie og ferietillæg, jf. §§ 34 a eller 34 b, herunder personers skriftlige erklæringer, og  
11) om regnskabsoplysninger m.v. af betydning for kontrol med den, der administrerer 
beløb omfattet af § 36, stk. 3. 

Stk. 2 
Oplysningerne efter stk. 1 kan desuden bruges med henblik på fastsættelse af statskassens 
andel af beløbene efter § 36 og med henblik på registersamkøring i kontroløjemed. 

Stk. 3 
Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet) fastsætter regler om 
indhentning og opbevaring af oplysninger efter denne bestemmelse. 

§ 43 a  
Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om muligheden for digital 
kommunikation mellem lønmodtagere, arbejdsgivere, dem, der i medfør af § 31 
administrerer feriegodtgørelse, Feriekonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, dem, der 
administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 3, Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedets 
Ankenævn. 

§ 44. 

Stk. 4 
Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet) træffer afgørelse i 
tvister om forældelse og indbetaling af beløb, der i medfør af § 36 1) tilfalder statskassen 
eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål. 

Stk. 5 
Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet) træffer afgørelse om 
udbetaling af beløb efter § 34 b, stk. 44 eller beløb, der i medfør af § 36 er tilfaldet 
statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål. 

Stk. 6 
Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet) træffer afgørelse om 
indbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til Arbejdsmarkedets 
Feriefond, jf. § 37. 

Stk. 7 
Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet) kan træffe afgørelse 
om administrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. § 36, stk. 3. 

§ 45. 
Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringens (nu Arbejdsdirektoratets) afgørelse kan af den, 
afgørelsen vedrører, indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn inden 4 uger efter, at 
sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen. 

                                                 
 
4 § 13, stk. 15 og § 6a i ferieaftalen svarer til ferielovens § 34 b, stk. 4 



Stk. 2 
Klagen sendes til direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet), der 
vurderer sagen på ny. Fastholder direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Ar-
bejdsdirektoratet) sin afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til ankenævnet, og sagens 
parter underrettes samtidig herom. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed. 

Bekendtgørelsesbestemmelser 
§ 27 
En lønmodtager, som har holdt ferie uden at hæve de dertil hørende feriepenge, har ret til, 
efter ansøgning til Arbejdsdirektoratet, at få dem udbetalt i indtil 3 år efter udløbet af det 
ferieår, hvor ferien blev holdt. Det skal godtgøres, at ferien er holdt i ferieåret5 og 6. 

Stk. 2 
Udbetaling efter stk. 1, er betinget af, at kravet på feriepenge ikke er forældet i forholdet 
mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver. 

Stk. 3 
Uanset stk. 2, kan direktoratet i helt særlige tilfælde tillade udbetaling af uhævede ferie-
penge, som er forældet i forholdet mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver. 

§ 27 b7  
Feriepenge, som udbetales automatisk efter § 27 a eller efter lovens § 34 a, skal udbetales 
senest den 15. juni efter ferieårets udløb, medmindre arbejdsgiver, FerieKonto eller den, 
der i medfør af lovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, har rimelig grund til at 
undlade betaling inden denne frist, jf. dog stk. 3. Udbetaling må dog ikke ske efter den 30. 
september efter ferieårets udløb.  

Stk. 2  
Udbetaling efter stk. 1 skal ske på samme måde, som feriepengene ville blive udbetalt på i 
ferieåret. Hvis beløbet overføres til lønmodtagerens konto i et pengeinstitut, skal 
lønmodtageren senest samtidig med overførslen have skriftlig besked om, hvilken konto, 
beløbet er blevet overført til. Hvis kontonummeret ikke kendes, eller kontoforholdene har 
ændret sig og beløbet derfor ikke kan anvises, skal arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i 
medfør af lovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, bede lønmodtageren oplyse, 
hvilken konto beløbet skal overføres til. Arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør 
af lovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, skal sende brevet til lønmodtagerens sidst 
kendte adresse.  

                                                 
5 § 27, stk. 1 har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001 
6 En lønmodtager, som har holdt ferie, der er optjent før den 1. januar 2002, uden at hæve de dertil hørende 
feriepenge, har uanset § 27, stk. 1, ret til, efter ansøgning til Arbejdsdirektoratet, at få dem udbetalt i indtil 5 
år efter udløbet af det ferieår, hvor ferien blev holdt. Det skal godtgøres, at ferien er holdt. Feriepenge, som 
svarer til højst 3 feriedage eller udgør til og med 1.000 kr., kan dog udbetales uden dokumentation for, at 
ferien er holdt i ferieåret.  
7 § 27 b har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001  



Stk. 3 
Udbetaling efter stk. 1 kan ikke ske med frigørende virkning til Arbejdsmarkedets 
Feriefond eller til den, der administrerer beløb omfattet af lovens § 36, stk. 3, men skal ske 
til lønmodtageren.  
Stk. 4 
Beløb på 25 kr. eller derunder udbetales kun til en lønmodtager, hvis denne anmoder 
arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer 
feriegodtgørelsen, om det.  

§ 27 d8 
Der kan ikke ske udbetaling af flere beløb fra samme optjeningsår efter lovens § 34 b, 
stk. 1.  

§ 27 e9  
Der kan ikke fra samme optjeningsår både ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et 
ophørt ansættelsesforhold, jf. lovens § 34 b, stk. 2, og af feriepenge, som vedrører optjent 
ferie for beskæftigelse ud over 9 ½ måneds samlet varighed i et optjeningsår, jf. lovens 
§ 34 b, stk. 3.  

Stk. 2  
Ved opgørelse af optjent ferie for beskæftigelse ud over 9 ½ måneds samlet varighed, jf. 
lovens § 34 b, stk. 3, medregnes alle ansættelsesperioder i optjeningsåret. Hvis en 
lønmodtager har haft flere ansættelsesforhold samtidig i en periode, kan denne periode 
dog kun tælles med én gang i opgørelsen af de 9 ½ måned.  

§ 27 f10  
Samtidig med udsendelse af feriekontobeviset eller af feriekortet, skal lønmodtageren have 
skriftlig besked om, at der er mulighed for udbetaling af feriepenge efter lovens kapitel 5 
a11 ved ferieårets udløb. Det skal også fremgå, hvor lønmodtageren kan finde information 
om disse regler, og at kravet skal rejses senest den 30. september efter ferieårets udløb.  

§ 27g12  
Ved anmodning om udbetaling efter lovens § 34 b, skal lønmodtageren udfylde en blanket. 
Blanketten skal være udstedt eller godkendt af Arbejdsdirektoratet. Lønmodtageren skal 
sende blanketten til den, der skal udbetale feriepengene, jf. dog stk. 2.  

Stk. 2  
Har en lønmodtager, som ønsker udbetaling efter lovens § 34 b, stk. 2 eller 3, fået 
dagpenge fra en a-kasse, børnepasningsorlovsydelse eller kontanthjælp i ferieåret, skal 

                                                 
8 § 27 d har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001 
9 § 27 e har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001 
10 § 27 f har dog først virkning for feriekort og feriekontobeviser for ferie, som er optjent efter den 31. 
december 2003 
11 § 13, stk. 11-15, § 6 a og § 14, stk. 1-2 og 4-8 i ferieaftalen svarer til ferielovens § kapitel 5 a.  
12 § 27 g har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001 



lønmodtageren sende den udfyldte blanket til Arbejdsdirektoratet. Lønmodtageren skal 
oplyse, hvor mange dage, der er udbetalt ydelser for. Lønmodtageren skal også oplyse, 
hvem der skal udbetale beløbet. Efter behandling i Arbejdsdirektoratet sender 
Arbejdsdirektoratet blanketten til arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af 
lovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, sammen med afgørelsen om, hvor mange 
dage udbetaling af uhævede feriepenge højst kan ske for.  

Stk. 3  
Har en lønmodtager fået ydelser, jf. stk. 2, men sendt blanketten til arbejdsgiver, 
FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, skal 
denne sende blanketten videre til Arbejdsdirektoratet.  

§ 27 h13  
Hvis en lønmodtager i rette tid har anmodet arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i 
medfør af lovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, om udbetaling af beløb efter lovens 
§ 34 b, kan udbetaling af beløbet ikke ske med frigørende virkning til Arbejdsmarkedets 
Feriefond eller til den, der administrerer beløb omfattet af lovens § 36, stk. 3, men skal 
udbetales til lønmodtageren 

§ 28 a14  
Arbejdsgiver eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, skal 
ved udbetaling af feriepenge efter lovens § 34 b skrive på blanketten, jf. § 27 g, hvilket 
beløb, der er udbetalt, og hvor mange feriedage, dette svarer til. Arbejdsgiver eller den, der 
i medfør af lovens § 31 administrerer feriegodtgørelsen, skal opbevare de blanketter, der 
har dannet grundlag for udbetaling, jf. dog stk. 2.  

Stk. 2 
Blanketterne skal sendes til Arbejdsdirektoratet senest samtidig med, at uhævede 
feriepenge afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. lovens 
§ 36, stk. 2 og 3.  

§ 29. 

Stk. 2 
Lønmodtagere, arbejdsgivere og disses organisationer, og den, der administrerer beløb 
omfattet af lovens § 36, stk. 3, straffes med bøde for manglende afgivelse af oplysninger, 
jf. § 28 og lovens § 43, stk. 1.  

Stk. 3  
Det er en forudsætning for straf efter stk. 2, at direktøren for Arbejdsdirektoratet har 
fremsat anmodning om disse oplysninger til brug for sin myndighedsudøvelse, og at fristen 
for svar, jf. § 28, stk. 2, er udløbet.  

Stk. 4  
Overtrædelse af § 28 a straffes med bøde.  

                                                 
13 § 27 h har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001 
14 § 28 a har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001 



Stk. 5  
Den arbejdsgiver, som uden rimelig grund ikke betaler skyldige feriepenge efter kapitel 8 a 
eller efter lovens § 34 a, stk. 1, straffes med bøde.  

Stk. 6  
Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 
straffelovens kapitel 5.  


