
  
 

 

Veileder: Ferieloven  
Ofte stilte spørsmål  
 
Hvor lang ferie har jeg? 
Ferielovens § 5 
Alle arbeidstakere har etter ferieloven krav på 25 virkedager ferie hvert år. Merk at arbeidsmiljøloven 
regner lørdag som virkedag og disse 25 dagene utgjør derfor kun 4 uker pluss 1 dag. Svært mange 
arbeidstakere har likevel avtalefestet 5 ekstra feriedager, slik at den alminnelige ferielengden blir 5 
uker. Arbeidstakere som er over 60 år har en ekstra ferieuke (6 dager).  
 
Må jeg ta ferie? 
Ferielovens § 5 
Alle arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle den lovpålagte ferien. Slik loven er formulert hviler det 
likevel et større ansvar på arbeidsgiver for å påse at denne ferien blir avviklet og ta konsekvensen 
dersom dette ikke blir overholdt.  
 
Når kan jeg ta ferie og kan ferie overføres til neste år? 
Ferielovens § 7  
I § 7 første ledd heter det at en arbeidstaker kan kreve å at hovedferien, som omfatter 18 virkedager, 
gis i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. De resterende 7 dagene kalles restferie (andre ledd) 
og en arbeidstaker kan kreve at disse også skal gis samlet innenfor ferieåret. Ferie kan også overføres, 
og man kan ta ut forskuddsferie. Dette må likevel skriftlig avtales mellom partene og er begrenset til 
12 dager.  
 
Hva skjer når jeg ikke får tatt ut ferie i løpet av året? 
Ferielovens § 7  
Ferie kan, som nevnt over, overføres til påfølgende år. Dette krever likevel en skriftlig avtale mellom 
partene. Dersom en manglende avvikling skyldes arbeidsgivers forhold, kan arbeidstaker i tillegg til 
overføring kreve erstatning etter ferielovens § 14. Her henvises det til at dersom arbeidsgiver har 
opptrådt uaktsomt i å unnlate at arbeidstakere å ta ut ferie, kan arbeidstaker kreve erstatning for 
økonomisk tap og en rimelig erstatning for velferdstap.  
 
Hvordan beregnes feriepenger? 
Ferielovens § 9 
Feriepengene er beregnet på inntekt i opptjeningsåret, opptjeningsåret er året før det aktuelle året 
hvor ferie skal avvikles. Den alminnelige prosentsatsen er 10,2% av feriepengegrunnlaget, altså av 
lønnen i det foregående året. 
 
Når får jeg feriepenger? 
Ferielovens § 11 
Feriepengene skal normalt sett utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men en arbeidstaker kan 
kreve ar feriepengene utbetales senest 1 uke før ferieavvikling.  
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