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Den nye ferielov kort fortalt
Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov, der træder i kraft den 1. sep-
tember 2020. Vi overgår i 2020 bl.a. fra den nuværende ordning om forskudt ferie til 
et nyt princip om samtidighedsferie. Samtidig bliver der allerede i 2019 sat en særlig 
overgangsordning i værk, som vil gælde for ferie optjent forud for lovens ikrafttræden 
den 1. september 2020.

I denne folder giver vi dig et overblik over de nye regler og sætter fokus på, hvad du 
særligt skal være opmærksom på som arbejdsgiver. 

samtidighedsferie – hvad er det?

Med den nye ferielov bliver samtidighedsferie indført. Det betyder, at lønmodtagere 
kan afvikle betalt ferie, samtidig med at ferien bliver optjent.  

Herudover bliver ferieåret ændret fra den nuværende periode 1. maj til 30. april til 
fremadrettet at løbe fra 1. september til 31. august.

Lønmodtagere vil fortsat optjene 2,08 dages betalt ferie per måneds ansættelse til 
løbende afholdelse i ferieåret.

Hvis lønmodtageren ikke får afholdt alle sine optjente 25 feriedage i løbet af ferieåret, 
har lønmodtageren yderligere 4 måneder fra den 31. august til den 31. december til 
at holde ferie i. Dermed får lønmodtageren i alt en ferieafholdelsesperiode på 16 
måneder.

Hvad indebærer overgangsordningen?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede ét år før ikraft-
trædelsestidspunktet vil der blive iværksat en særlig overgangsordning.

Overgangsordningen skal særligt sikre arbejdsgiverne mod, at deres likviditet forrin-
ges i kraft af den nye ferielov.

Overgangsordningen medfører, at ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. 
august 2020 – i alt 25 dage - bliver ”indefrosset” i en ny fond under Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond, ”Lønmodtagernes Feriemidler” (“fonden”).

Indefrysningen skal sikre, at det ikke er muligt for lønmodtageren at afholde eller få 
udbetalt den optjente ferie, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivere skal for overgangsperioden indberette til fonden, hvilke tilgodehaven-
de feriemidler den enkelte lønmodtager har ret til.

Arbejdsgivere kan vælge at indbetale lønmodtagerens tilgodehavende til fonden i 
forbindelse med indberetningen eller på et valgfrit senere tidspunkt. Arbejdsgivere 
kan også vælge at udskyde betalingen til det tidspunkt, hvor lønmodtageren forlader 
arbejdsmarkedet.

Lønmodtagere, der kommer ud på arbejdsmarkedet fra og med den 1. september 
2020, optjener og afholder ferie efter reglerne om samtidighedsferie.



Optjening af ferie og 
overgangsordningen

Optjening af 16,7 
feriedage efter den 
nuværende ferielov

Optjening af fonds-
feriedage for nye på 

arbejdsmarkedet 
- maksimalt 8,3 fonds-

feriedage

25 feriedage optjenes 
og indefryses. 

Ferietillæg (1%), der 
optjenes i denne peri-

ode, skal indefryses

Ny ferieordning 
med samtidigheds-

ferie

01-09-2020 -01-09-2019 -
31-08-2020

01-09-2019 -
31-12-2019

01-01-2019 -
31-08-2019



Oversigt over indberetning til 
Lønmodtagernes Feriemidler

Juni 2019: Første opkrævning af 
administrationsgebyr fra Samlet Betaling

31.12.2020 (senest): Arbejdsgiveren indbe-
retter de tilgodehavende feriemidler for 

hver lønmodtager til feriefonden 

31.12.2020: Arbejdsgiveren meddeler 
fonden, at arbejdsgiveren ønsker at lade 

de tilgodehavende feriemidler stå hos 
arbejdsgiveren

Januar 2021: Medarbejderen orienteres om 
indberetningen af tilgodehavende ferie-

midler 

Juni 2021: Indeksering af indestående 
feriemidler

Juli 2021: Første opkrævning af forfaldne 
feriemidler for medarbejdere, der forlader 

arbejdsmarkedet 

Senest 1.9.2021 (og hvert år fremover): 
Årlig bekræftelse over for fonden hvis 

feriemidlerne fortsat skal administreres 
hos arbejdsgiveren

Medarbejderen forlader arbejdsmarkedet 
d

Fonden udbetaler feriemidlerne til 
medarbejderen

Fonden opkræver feriemidlerne fra 
arbejdsgiveren

Fonden udbetaler feriemidlerne til 
medarbejderen 

Januar 2021: Medarbejderen orienteres om 
indberetningen af tilgodehavende

 feriemidler 

Medarbejderen forlader arbejdsmarkedet

31.12.2020: Arbejdsgiveren indbetaler til-
godehavende feriemidler til fonden



Ferietillæg optjent i 
perioden 1.1.2019 - 

31.8.2019 udbetales, 
hvis ferietillægget 
sædvanligvis ud-

betales i maj

Ferie optjent i perioden 
1.1.2019 - 31.8.2019 
afholdes i perioden 

1.5.2020 - 30.9.2020, 
herunder særlige fonds-

feriedage

Udbetaling af bag-
udrettet ferietillæg for 
perioden juni - august

Ny ferielov træder i kraft med samtidigheds-
ferie + eventuelt overført ferie fra den nu-
værende ferielov kan afholdes. Ferietillæg 

skal fra denne dato udbetales to gange årligt 
eller samtidig med at den dertil svarende ferie 

begynder

Maj 2020 August-pa.01-09-202001-05-2020 - 
30-09-2020

Afholdelse af ferie og 
udbetaling af ferietillæg

Udbetaling af bagudrettet 
ferietillæg for perioden 1. 

september - 31. maj

Maj-pa.



Feriegodtgørelse ved fratræden 
- Månedslønnede

Funktionærer og andre månedslønnede 
holder ferie med løn og får ferietillæg. Ar-
bejdsgiver afregner feriegodtgørelse med 
12,50 % til FerieKonto, når lønmodtageren 

fratræder* sin stilling

Fratræden* før 1.9.2019 Fratræden* efter 1.9.2019, 
men før den 31.8.2020

Fratræden* efter 31.8.2020

Den nuværende ferielov 
finder anvendelse. Arbejds-

giver skal indbetale ferie-
godtgørelse til FerieKonto 
senest 2 måneder efter fra-
træden, jf. bekendtgørelse 

om FerieKonto § 4
Arbejdsgiver kan beholde 

indefrosne feriemidler eller 
indbetale dem til fonden

Arbejdsgiveren indbetal-
er feriegodtgørelse af den 
indefrosne ferie til Ferie-

Konto, som indefryser ferie-
midlerne og indbetaler dem 

til fonden

Ferie optjent i overgangs-
peioden skal indefryses

Ferie optjent inden 1.9.2019 
skal behandles efter den 

nuværende ferielov.
Arbejdsgiver skal indbetale 
feriegodtgørelse til Ferie-
Konto senest 2 måneder 

efter fratræden

Indefrysningsperioden 
træder i kraft 1.9.2019

Ferie optjent efter 1.9.2020 
behandles efter reglerne om 

feriegodtgørelse i den nye 
ferielov

*Ved fratræden forstås det tidspunkt, hvor-
til lønmodtageren  modtager vederlag fra 
arbejdsgiveren



Feriegodtgørelse ved fratræden 
- Timelønnede

Arbejdsgiver skal løbende indberette 
feriepenge efter hver lønperiode for sine 
timelønnede ansatte til eIndkomst hos 

Skattestyrelsen

FerieKonto opkræver kvartalsvis ferie-
penge hos arbejdsgiveren på baggrund af 

arbejdsgiverens indberetninger

Fratræden* før 1.9.2019

De nuværende regler finder 
anvendelse

Ferie optjent inden 1.9.2019 
skal behandles efter de nu-

værende regler

Ferie optjent i overgangs-
perioden skal indefryses

Feriekonto sender auto-
matisk indberetninger fra 
arbejdsgiverem for ferie-

penge optjent i perioden fra 
1.9.2019 til 31.8.2020 videre 

til fonden

*Ved fratræden forstås det tidspunkt, hvor-
til lønmodtageren  modtager vederlag fra 
arbejdsgiveren

Ferie optjent efter 1.9.2020 
behandles efter reglerne 

om feriegodtgørelse i den 
nye ferielov

Fratræden* efter 1.9.2019, 
men før den 31.8.2020

Fratræden* efter 31.8.2020



Elever med uddannelsesaftale efter lov om 
erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie 
i 5 uger i den første og anden hele ferieaf-
holdelsesperiode, efter at ansættelsesfor-

holdet er begyndt

Regler før 1. september 2020

Hvis elevens ansættelse-
forhold er påbegyndt før 
1. juli i et ferieår har elev-
en ret til 25 dages (5 uger) 

ferie i dette ferieår

Hvis elevens ansæt-
telsesforhold er påbe-
gyndt efter 1. juli har 
eleven ret til 5 dages 

ferie i forbindelse med 
virksomhedslukning i 

perioden fra 1. oktober til 
30. april

Hvis ansættelsesforhold-
et er påbegyndt i peri-

oden fra 1. november til 
30. juni har eleven ret til 

3 ugers ferie i hoved-
ferieperioden og 5 dag-

es ferie ved virksom-      
hedslukning før hoved-

ferieperioden

Hvis ansættelsesforhold-
et er påbegyndt i peri-

oden fra den 2. septem-
ber til den 31. oktober, 

har eleven ret til 5 ugers 
ferie i ferieafholdelses-

perioden

Regler efter 1. september 2020

Ferie - elever
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