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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S 

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab 
Havnepladsen 7   
9900 Frederikshavn 
   

Vedr. Orskov Yard A/S 

Att. Jakob S. Johnsen 
 
Styrelsen har modtaget brev fra dig vedrørende Orskov Yard A/S og Arbejdsmar-
kedets Feriefond.  
 
Vi skal beklage den lange svartid.  
 
I har bedt om aktindsigt i vores praksis på området i forhold til skriftlighedskravet i 
ferielovens § 19, stk. 2. Styrelsen kan oplyse, at vi ikke har nogen praksis på områ-
det. 
 
Vi sender desuden kopi af vores vejledende udtalelse, som i dag er sendt til Ar-
bejdsmarkedets Feriefond.  
 
Kopi af denne er ligeledes sendt til Orskov Yard A/S.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 

 
 
Christina Skov Mogensen 
Teamkoordinator og Fuldmægtig 
 
+45 72 21 79 27 
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S 

Arbejdsmarkedets Feriefond 
Otto Mønsteds Gade 5 
1571 København V 
   

 

Vedr. Orskov Yard A/S 

Styrelsen er blevet bedt at om udtale os om, hvorvidt skriftlighedskravet i ferielo-
vens § 19, stk. 2 er en gyldighedsbetingelser for, at ferie kan anses for værende 
overført til næstkommende ferieår.  
 
Vi skal beklage den lange svartid.  
 

Styrelsens vejledende udtalelse 
 

Efter ferielovens § 19, stk. 2 fremgår det, at lønmodtageren og arbejdsgiveren 
skriftligt skal indgå aftale efter stk. 1 inden den 30. september efter ferieårets udløb 
[for at overføre ferie]. 
 
Styrelsen anser ikke skriftlighedskravet for værende en gyldighedsbetingelse i for-
hold til overførsel af ferien, men derimod et bevis i tilfælde af, at en lønmodtager 
ønsker sine feriepenge udbetalt efter ferielovens § 44, stk. 8, og ferien er overført. 
 
Det afgørende i forhold til overførsel af ferie må være, at der er indgået en aftale 
mellem lønmodtager og arbejdsgiver, og hvis lønmodtager og arbejdsgiver er enige 
herom, og at ferien for eksempel figurerer på både april og maj lønsedlerne, vil 
Styrelsen anse en sådan overførsel af ferie som gyldig.  
 
Der foreligger ikke tidligere praksis på området, hvorfor aktindsigt heri ikke er 
muligt.  
 
Kopi af dette brev er sendt til Orskov Yard A/S og til Hjulmand Kaptain.  
 
Styrelsen anser jeres henvendelse som besvaret. 
 
Hvis I ønsker vores afgørelse i den konkrete sag, bedes I kontakte os igen og sende 
april og maj lønsedlerne på de pågældende medarbejdere.   
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Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på star@star.dk  
 
Angiv da venligst vores j.nr.  
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 

 
 
Christina Skov Mogensen 
Teamkoordinator og Fuldmægtig 
 
+45 72 21 79 27 
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