
UDDRAG AF

Vejledning om

Landstingslov nr. 22 af 25. oktober 1990 om ferie

Almindelige bestemmelser

Der kan ikke gyldigt træffes aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren om, at der gives afkald 
på feriegodtgørelse. Lønmodtageren har således altid ret til feriegodtgørelse af den ferieberettigede 
løn. En aftale om udbetaling af feriegodtgørelse sammen med den løbende udbetaling af løn er 
således ugyldig, og lønmodtageren vil altid kunne kræve, at feriegodtgørelsen berigtiges ved 
udbetaling af feriegodtgørelse i henhold til loven. 

Enhver aftale om overdragelse af kravet på feriegodtgørelse er ugyldig. Dette betyder, at den 
arbejdsgiver, der skal udbetale feriegodtgørelse, ikke gyldigt kan udbetale godtgørelsen til andre end 
lønmodtageren. 

Krav på feriegodtgørelse kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. 

Bestemmelsen indskrænker ikke arbejdsgiverens pligt til at foretage tilbageholdelse i 
lønmodtagerens feriepengetilgodehavende i tilfælde, hvor en sådan tilbageholdelsespligt er hjemlet i 
retsplejeloven for skyld til det offentlige. 

Ved tilbageholdelse forstås, at en arbejdsgiver tilbageholder en del af lønmodtagerens 
feriepengetilgodehavende til dækning af lønmodtagerens gæld til det offentlige. Tilbageholdelse kan 
kun foretages af arbejdsgivere efter påkrav fra offentlige myndigheder. Tilbageholdelse vil 
eksempelvis kunne ske som følge af en lønmodtagers skyld til det offentlige vedrørende husleje og 
betaling af varme. Tilbageholdelse kan kun foretages i op til 1/3 af det beløb lønmodtageren har til 
gode i feriegodtgørelse. 

Derimod vil der ikke kunne foretages udlæg i feriepengetilgodehavende, førend feriegodtgørelsen 
rent faktisk er udbetalt til lønmodtageren. 

Ved udlæg forstås at fogden på grundlag af retsplejelovens bestemmelser kan kræve at få rådighed 
over en lønmodtagers feriegodtgørelse. 

Udlæg kan foretages til dækning af lønmodtagerens gæld af enhver art til offentlige myndigheder 
eller private. Udlæg foretages af fogedmyndigheden der er politiet eller kommunale pantefogeder. 
Udlæg i en lønmodtagers feriepengetilgodehavende kan altså i modsætning til tilbageholdelse kun 
foretages af fogden. 

Der vil stadig kunne foretages modregning såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 
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