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Danmark får en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Her kan du finde nogle af de 
væsentligste ligheder og forskelle mellem ny og gammel lovgivning.

her er alt ved det gamle her sker der ændringer

Antallet af feriedage forbliver det samme
Som medarbejder optjener du 2,08 feriedage om måneden, i 
alt 25 feriedage om året. 

Samme ret til at afvikle 5 ugers ferie
Du har ret til at afholde 5 ugers ferie om året, uanset om 
du har optjent ferie hos din nuværende arbejdsgiver. De 
feriedage du ikke har optjent afvikles for egen regning.

Funktionærers ferieoptjening
Som funktionær optjener du 2,08 dages ferie med løn om 
måneden. Desuden optjener du et ferietillæg på 1%.

Timelønnedes ferieoptjening
Som timelønnet optjener du 2,08 dages ferie om måneden, 
og selve feriegodtgørelsen er på 12,5%.

Forskudt ferie afskaffes
Med den gamle ferielov har du som medarbejder optjent 
ferie fra den 1. januar til den 31. december i ét år og afholdt 
ferie fra den 1. maj til 30. april i de følgende to år. Med den 
nye ferielov afskaffes forskudt ferie.

Samtidighedsferie og ferieoptjening
Med den nye ferielov er ferieåret ændret, og du får 
samtidighedsferie. Det betyder, at du optjener og afholder 
ferie løbende. Med samtidighedsferien har du altså allerede 
efter en måneds ansættelse optjent din første ferie. 
Ferieoptjeningen foregår mellem den 1. september i ét år til 
den 31. august i det næste år. 

Ferieafholdelsesperioden forlænges
I den nye ferielov har man valgt at forlænge den periode som 
man kan afholde sin ferie i med fire måneder. Ferien kan 
dermed afholdes mellem den 1. september i ét år og den 31. 
december i det næste år.

Kort om den nye ferielov
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For at sikre en god og rimelig overgang fra den gamle ferielov til den nye, har man lavet et overgangsår, 
der går fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Dette overgangsår sikrer, at du som 

medarbejder kan holde den ferie, du har ret til, i overgangsperioden.

Tidslinje for overgangen fra gammel til ny ferielov

Indefrysning af optjent ferie
I overgangsåret bliver den ferie som du optjener fra den 
1. september 2019 til den 31. august 2020 indefrosset. 
Feriemidlerne beregnes som 12,5% af din ferieberettigede 
løn, uanset om du er timelønnet eller funktionær. De 
indefrosne midler vil først blive udbetalt af Lønmodtagernes 
Fond for Tilgodehavende Feriemidler, når du går på pension, 
og du beskattes først af dem til den tid.

Ferie i overgangsåret
De fleste kan afholde ferie som de plejer i overgangsåret. 
Det kan de fordi den ferie der bliver optjent fra den 1. januar 
til 31. August 2019 kan afholdes mellem den 1. maj til 30. 
september 2020. Det drejer sig i alt om 16,7 feriedage. Det er 
også muligt at overføre overskydende feriedage fra gammel 
til ny ordning.

Fondsferiedage, hvis du er ny på arbejdsmarkedet
Hvis du er ny på arbejdsmarkedet, og har været ansat mellem 
1. september og 31. december 2019, og har opsparet mindre 
end 8,3 dages ferie hos andre arbejdsgivere mellem 1. januar 
og 31. august 2019, kan du være berettiget til at få udbetalt 
op til 8,3 fondsferiedage. Disse feriedage kan afholdes 
mellem 1. maj og 30. september 2020. Du kan ansøge om 
fondsferiedage på Borger.dk.

Det sker der indtil loven træder i kraft

zenegy lønsystem understøtter 
den nye ferielov

Hos Zenegy har vi gjort os umage for, at vores system hjælper 
dig med at holde overblikket over dine feriedage i forbindelse 
med både overgangsordningen og den nye ferielov. Du skal 
ikke gøre noget selv i forbindelse med overgangen til den nye 
ferielov, det hele bliver automatisk opdateret inde i systemet!


