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Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo 
 
 

mellem 
 

Arbejdsmarkedets Tillægspension 
Kongens Vænge 8 

3400 Hillerød 
CVR-nummer: 43 40 58 10 

 
(i det følgende benævnt Udbyderen) 

 
og 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       
                                              Kunden, adresse, postnummer, by, og CVR-nummer 

 
(i det følgende benævnt Kunden) 
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1 Aftalens baggrund 

1.1 Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udbyderen) yder teknisk-administrativ bistand til Styrel-

sen for Arbejdsmarked og Rekruttering ifm. dennes administration af Feriekonto-systemet, 

herunder Feriepengeinfo webservice. 

1.2 Nærværende Tilslutningsaftale regulerer Kundens tilslutning til Feriepengeinfos webser-

vice, der giver et samlet digitalt overblik over indberettede feriepengedata eller anmodnin-

ger om udbetalinger af feriepenge, jf. bekendtgørelse af lov om ferie nr. 202 af 22/02/2013 

(herefter Tjenesten).  

1.3 Tilslutning sker i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser og vilkår, der fremgår 

af Feriepengeinfo’s til enhver tid gældende tilslutningsvilkår, jf. b ilag 1, samt de yderligere 

dokumenter, der henvises til i nærværende Aftale (herefter samlet ”Aftaledokumenterne”).  

1.4 Kunden forpligter sig til at holde sig orienteret om den til enhver tid gældende version af 

tilslutningsvilkårene, som er tilgængelig på Feriepengeinfos hjemmeside www.virk.dk/ferie-

pengeinfo. 

 

2 Vederlag og udgifter 

2.1 På tidspunktet for Aftalens indgåelse, betaler Kunden ikke vederlag for selve tilslutningen 

til webservicen. Kundens udgifter i forbindelse med opkobling til Tjenesten er udbyderen 

uvedkommende. Kundens udgifter i forbindelse med afhjælpning af fejl, der er forårsaget af 

Tjenesten og andre udgifter i tilknytning til tjenesten er ligeledes Udbyderen uvedkom-

mende. 

2.2 Udbyderen er berettiget til med et varsel på 3 måneder at opkræve vederlag for Tjenesten 

til dækning af de udgifter, der er forbundet med denne.  

 

3 Ikrafttræden 

3.1 Nærværende tilslutningsaftale med bilag træder i kraft ved Parternes underskrift.  

3.2 Udbyderen er berettiget til at foretage ændringer og tilføjelser til tilslutningsvilkårene i bilag 

1 ved offentliggørelse på www.feriepengeinfo.dk. Sådanne ændringer og tilføjelser er bin-

dende for Kunden fra ikrafttrædelsestidspunktet.  

3.3 Udbyderen er endvidere berettiget til at kræve ændringer og tilføjelser til Tilslutningsaftalen 

i tilfælde af ændringer i lovgivningen og herudover altid med 3 måneders varsel til den første 

i en måned 

 

http://www.virk.dk/feriepengeinfo
http://www.virk.dk/feriepengeinfo
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4 Ophør 

4.1 Udbyderen er berettiget til at opsige nærværende aftale om tilslutning til tjenesten med et 

opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første i en måned med mindre andet foreskrives ved 

lov. 

4.2 Kunden er berettiget til at opsige nærværende aftale om tilslutning til tjenesten med 1 må-

neds varsel til den første i en måned. 

 

5 Tvister og voldgift 

5.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende tilslutningen til tjenesten skal for-

søges afgjort mellem Parterne, gennem eskalation til et højere ledelsesniveau. 

5.2 Såfremt det ikke er muligt at løse tvisten i mindelighed, skal sagen anlægges ved de almin-

delige danske domstole. 

 

6 Underskrifter 

6.1 Tilslutningsaftalen underskrives af Parterne i to originale eksemplarer, hvoraf Parterne hver 

modtager et eksemplar. 

 

 

For Feriepengeinfo                  For kunden 
 
Dato:  Dato:  
Sted:  Sted:  

 
 
_________________________                    ________________________ 

Underskrift                                                                                 Underskrift   

 
 

Navn:  Navn:  
Stilling:  Stilling:  

 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over bilag 

 
Bilag 1: Tilslutningsvilkår 
Bilag 2: Kontaktoplysninger og tekniske krav 
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Bilag 1 til Aftale om Tilslutning til Feriepengeinfo 
 
 

Tilslutningsvilkår 
 

1 Indledning 

1.1 Nærværende tilslutningsvilkår gælder for alle Kunder, der ved indgåelse af en tilslut-

ningsaftale med Udbyderen er tilsluttet den til feriepengeinfo tilknyttede webservice.  

 

2 Brug af Tjenesten 

2.1 Forud for Kundens adgang til oplysninger på Feriepengeinfo har en Arbejdsgiver fore-

taget indberetning af feriepengeoplysninger, som er tilgængelige på Feriepengeinfo 

gennem Virk.dk eller en lønmodtager har anmodet om udbetaling af feriepenge.  

2.2 Tilslutning sker i henhold til gældende lovgivning. Personer, som hos Kunden tildeles 

adgang til oplysninger i Feriepengeinfo på vegne af en arbejdsgiver forpligter sig til at 

overholde sådan lovgivning. 

2.3 Arbejdsgiveren tildeler Kunden rettigheder via Virk.dk til at læse Feriepengeinfo data 

og anmodninger, såfremt Kunden fx er et lønservicebureau eller feriepengeudbetaler 

for arbejdsgiveren. 

2.4 Tilslutningen som Kunde indebærer, at Kunden på Aftalens vilkår er berettiget til at tilgå 

de nødvendige oplysninger, om en arbejdsgivers Feriepengeinfo-indberetninger og an-

modninger om udbetaling af feriepenge fra feriepengemodtagere, for hvilke Kunden er  

registreret som fuldmagtshaver til at få adgang i Virk.dk.  

2.5 Kunden forespørger hos Feriepengeinfo om adgang til Feriepengeinfo-oplysninger. 

Kunden identificerer sig i den forbindelse med eget CVR-nummer og arbejdsgiverens 

SE-nummer.  

2.6 Adgang til en arbejdsgivers foretagne indberetninger og anmodninger gives alene, så-

fremt der fra NemId modtages en bekræftelse af et eksisterende fuldmagtsforhold mel-

lem Kunden og den forespurgte arbejdsgivers SE-nummer. 

2.7 Såfremt Nemlog-In afkræfter, at Arbejdsgiveren har meddelt Kunden fuldmagt til at 

læse Arbejdsgiverens indberettede Feriepengeinfo, meddeler Udbyderen Kunden dette 

og tildeler ikke adgang. 

 

3 Kommunikation og tilslutning 

3.1 Den løbende kommunikation mellem Kunden og Udbyderen sker gennem de i Aftalens 

bilag 2 angivne kontaktpersoner. 
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3.2 Driftsforstyrrelser mv., der umuliggør kommunikation på Tjenesten medfører, at Udby-

deren iværksætter orientering af de i bilag 2 oplyste kontaktpersoner eller annoncerer 

driftsforstyrrelsen på hjemmesiden. Som anført i pkt. 6.7 garanterer Udbyderen ikke 

bestemte oppetider. 

3.3 Udbyderen orienterer pr. e-mail Kunden om tidsrum, hvor Webservicen ikke vil være 

tilgængelig, fx i tilfælde af servicevinduer på Udbyderens øvrige systemer. 

3.4 Opdateringer og andet, som medfører, at Virk.dk ikke er tilgængelig, annonceres på 

www.virk.dk/feriepengeinfo. Udbyderen har hverken ansvar eller rådighed herover. 

 

4 Persondata 

4.1 Kunden forpligter sig til at behandle data i overensstemmelse med persondatalovgiv-

ningen. 

4.2 Opkobling sker via Feriepengeinfo’s webservice via en sikker, krypteret forbindelse, 

som lever op til kravene i Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse 

af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (BEK nr. 528 af 

15/06/2000). 

4.3 Det er Kundens ansvar, at alene personer med arbejdsmæssigt behov for adgang til 

Feriepengeinfo-oplysninger, får adgang til disse oplysninger. 

 

5 Tekniske krav for brug af Tjenesten 

5.1 De tekniske krav og forudsætninger til brug af Tjenesten, er beskrevet i bilag 2.  

 

6 Ansvar og erstatningspligt 

6.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler, dog med de be-

grænsninger, der følger af nærværende Aftale.  

6.2 Udbyderen fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for fejlagtigt indberettede oplysnin-

ger samt driftstab, tabt avance, tab af data, lønomkostninger til egne eller eksterne 

ansatte, følgeskader eller andet indirekte tab. Udbyderen påtager sig derudover intet 

ansvar for hvorvidt oplysningerne i Nemlog-In om fuldmagtsforholdet er opdaterede og 

fyldestgørende. 

6.3 Udbyderen dækker ikke tab som følge af fejlagtige udbetalinger, såfremt tabet er min-

dre end 25.000 DKK i alt pr. ansvarspådragende hændelse. 

6.4 Parternes erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 1 mio. DKK pr. ansvarspådragende 

hændelse. 

6.5 Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagt-

somhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.  

6.6 Kunden er underlagt sædvanlig tabsbegrænsningspligt, herunder pligt til efter dansk 

rets almindelige regler at tilbagesøge eventuelle fejludbetalinger.  
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6.7 Udbyderen bestræber sig på at have en høj tilgængelighed på Feriepengeinfo, men 

garanterer ingen særlige oppetider, svartider el.lign. I tidsrummet mellem kl. 22.00 og 

08.00 må forventes en mindre grad af tilgængelighed, da Udbyderen i dette tidsrum 

gennemfører opdateringer af sine systemer. 

 

7 Misbrug 

7.1 Udbyderen er berettiget til uden varsel at lukke for adgangen til Feriepengeinfo, ved 

mistanke om misbrug af adgangen til Tjenesten. Udbyderen oplyser snarest muligt Kun-

den herom samt om årsagen til afbrydelsen. 
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Bilag 2 til Aftale om Tilslutning til Feriepengeinfo 

 

Kontaktoplysninger og Tekniske Oplysninger  
   
Dette bilag indeholder tekniske detaljer om de web services, der indgår i integrationen.  

8 Generelle oplysninger 
Nedenstående indeholder generelle tekniske oplysninger, der kan deles på tværs af flere web ser-

vices. 

8.1 Identifikation af Tilslutningsaftalen 

Navn Beskrivelse 

FeriepengeinfoAnmod-

ningerATP Aftale om kald FeriepengeinfoAnmodninger mellem Kunden og ATP 

 

8.2 Kontaktpersoner hos Kunden 

Navn Kontakt vedrørende: e-mail Tlf. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

8.3 Kontaktpersoner hos ATP 

Navn Kontakt vedrørende: e-mail Tlf. 

Kundeservice* Alle henvendelser, herunder 

driftsproblemer, organisation og 

teknik 

Via digital 

post 

70 10 20 55 

*Kundeservice har åben mandag-torsdag 08.00 til 16.00 samt fredag 08.00 til 15.30 

8.4 Kundens OCES-certifikat 

Navn Beskrivelse 

Kundens Certifikat  

(Udvikling/Integrations 

test/Pilot) Angiv CVR:<cvr nummer>-UID:<uid> på det certifikat som signerer beskedindhold 
 

Kundens Certifikat 

(Produktion) 

 

 
Angiv CVR:<cvr nummer>-UID:<uid> på det certifikat som signerer beskedindhold 
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8.5 ATP’s Service Udbyder 

Navn Beskrivelse 

ATP Certifikat  

(Udvikling/Integrations 

test) 

Det certifikat som sig-

nerer svaret. 
CVR:43405810-UID:21168670

ATP Certifikat 

(Produktion) 

Det certifikat som sig-

nerer svaret. CVR:43405810-UID:1189073507496 

9 Oplysninger om FeriepengeinfoAnmodninger 

Navn Værdi 

Navn på web service FeriepengeinfoAnmodninger 

Beskrivelse https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandte-

ring-af-ansoegninger/webservices 

Version 

Startdato test 

Startdato produktion 

Source IP Net (Udvik-

ling) 
Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24 

Source IP Net (integra-

tions test) 
Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24

Source IP Net (prod) 

Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24

Service endpoint 

(Komponenttest) 

N/A 

Service endpoint (Inte-

grations test) 

Kan variere, aftales ad hoc. 

f.eks. https://ws-int05.atp.dk/v2/FeriepengeinfoAnmodninger

Service endpoint (prod) https://ws.atp.dk/v2/FeriepengeinfoAnmodninger 

https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandtering-af-ansoegninger/webservices
https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandtering-af-ansoegninger/webservices
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Navn Værdi 

Fejlkoder Vi har specifikke fejlkoder til FeriepengeinfoAnmodninger. 

Timeoutperiode 5 minutter  (ATP forkaster requests hvis ”Created”-element er mere end 

5 minutter gammelt). 

9.1 Operationer 

Sæt kryds ved de operationer der ønskes aftale på. 

9.1.1 HentFeriepengeinfoAnmodningsListe 

Ønskes aftale 

på denne 

operation: 

Action ved request urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #HentFeriepengeinfoAnmodningsListe 

Action ved response urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #HentFeriepengeinfoAnmodningsListeResponse 

Action ved fejl urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #HentFeriepengeinfoAnmodningsListeFault 

9.1.2 AfvisFeriepengeinfoAnmodning 

Ønskes aftale 

på denne 

operation: 

Action ved request urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #AfvisFeriepengeinfoAnmodning 

Action ved response urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #AfvisFeriepengeinfoAnmodningResponse 

Action ved fejl urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #AfvisFeriepengeinfoAnmodningFault 

9.1.3 SaetMarkering 

Ønskes aftale 

på denne 

operation: 

Action ved request urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #SaetMarkering 

Action ved response urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #SaetMarkeringResponse 

Action ved fejl urn:oio:atp:feriepengeinfo:anmodninger:wsdl:2.0.0
: #SaetMarkeringFault 
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10 Oplysninger om FeriepengeinfoIndberetning 

Navn Værdi 

Navn på web service FeriepengeinfoIndberetning 

Beskrivelse https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandte-

ring-af-ansoegninger/webservices 

Version 

Startdato test 

Startdato produktion 

Source IP Net (Udvik-

ling) 
Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24

Source IP Net (integra-

tions test) 
Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24

Source IP Net (prod) 

Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24

Service endpoint 

(Komponenttest) 

N/A 

Service endpoint (Inte-

grations test) 

Kan variere, aftales ad hoc. 

f.eks. https://ws-int05.atp.dk/v2/FeriepengeinfoIndberetning

Service endpoint (prod) https://ws.atp.dk/v2/FeriepengeinfoIndberetning 

Fejlkoder Vi har specifikke fejlkoder til FeriepengeinfoIndberetning. 

Timeoutperiode 5 minutter  (ATP forkaster requests hvis ”Created”-element er mere end 

5 minutter gammelt). 

10.1 Operationer 

Sæt kryds ved de operationer der ønskes aftale på. 

10.1.1 FeriepengeinfoIndberetningsAfstemning

Ønskes aftale 

på denne 

operation: 

Action ved request urn:oio:atp:feriepengeinfo:indberetning:wsdl:2.0.0: 
#FeriepengeinfoIndberetningsAfstemning 

Action ved response urn:oio:atp:feriepengeinfo:indberetning:wsdl:2.0.0: 
#FeriepengeinfoIndberetningsAfstemningResponse 

Action ved fejl urn:oio:atp:feriepengeinfo:indberetning:wsdl:2.0.0: 

https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandtering-af-ansoegninger/webservices
https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandtering-af-ansoegninger/webservices
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#FeriepengeinfoIndberetningsAfstemningFault 

11 Oplysninger om FeriepengeinfoSaldo 

Navn Værdi 

Navn på web service FeriepengeinfoSaldo 

Beskrivelse https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandte-

ring-af-ansoegninger/webservices 

Version 

Startdato test 

Startdato produktion 

Source IP Net (Udvik-

ling) 
Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24

Source IP Net (integra-

tions test) 
Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24

Source IP Net (prod) 

Angiv en liste af IP net som SOAP kaldet må komme fra, e.g. 66.120.84.1/24

Service endpoint 

(Komponenttest) 

N/A 

Service endpoint (Inte-

grations test) 

Kan variere, aftales ad hoc. 

f.eks. https://ws-int05.atp.dk/v2/FeriepengeinfoSaldo

Service endpoint (prod) https://ws.atp.dk/v2/FeriepengeinfoSaldo 

Fejlkoder Vi har specifikke fejlkoder til FeriepengeinfoSaldo. 

Timeoutperiode 5 minutter  (ATP forkaster requests hvis ”Created”-element er mere end 

5 minutter gammelt). 

11.1 Operationer 

Sæt kryds ved de operationer der ønskes aftale på. 

11.1.1 FeriepengeinfoSaldoAfstemning

Ønskes aftale 

på denne 

operation: 

Action ved request urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:wsdl:2.0.0 
#FeriepengeinfoSaldoAfstemning 

Action ved response urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:wsdl:2.0.0: 
#FeriepengeinfoSaldoAfstemningResponse 

https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandtering-af-ansoegninger/webservices
https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/haandtering-af-ansoegninger/webservices
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Action ved fejl urn:oio:atp:feriepengeinfo:saldo:wsdl:2.0.0: 
#FeriepengeinfoSaldoAfstemningFault 
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