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Forklaring på afslagsårsagerne i 
tilkendelsesfilen 

 
 

Afslagsårsag Forklaring 

Intern fejl L66 Kan dække over, at der er sket en 
dobbeltudbetaling og vi derfor tilbagesøger et beløb. 

Søgt for tidligt Hvis kravet vedrøre feriepenge, skal I kontakte os 
igen, efter 31. marts i det år hvor ferieåret starter. 

Virksomhedsoverdragelse Vi har taget stilling til virksomhedsoverdragelse. I er 

velkomne til at vende tilbage i sagen, hvis I 
modtager nye oplysninger fra erhverver eller 
kurator. 

Anmeldelsesfristen overskredet Anmeldelsesfristen for garantiordninger er den 
31. december i det år hvor ferieåret udløber. 

Hvis I først har modtaget ansøgning om feriepenge 
for et tidligere ferieår fra lønmodtageren efter denne 
dato og I har udbetalt til lønmodtager umiddelbart 
efter modtagelse af ansøgning, skal I blot skrive 
dette i en kontaktmail til LG, så har vi mulighed for 
at dispensere. 

LG vil af egen drift kigge på sagen inden for kortere 
perioden. 

Nærstående/direktør LG har vurderet at den pågældende ikke har 
privilegium. 

Ydelse ikke i overenskomsten Vi registrerer, de krav I dækker i henhold til 
overenskomsten i systemet og betaler kun de 
krav. 

Krav tidligere anmeldt af FGO Hvis vi tidligere har modtaget en ansøgning på 
nøjagtig samme beløb udbetalt af jer den samme 
dato, som det der anmeldes nu, giver vi afslag efter 
manuel behandling. Hvis I har udbetalt det samme 
beløb to gange, kan vi naturligvis udbetale. 

Mistanke om VO Hvis vi afventer oplysninger fra boet eller 
lønmodtagerne inden vi kan træffe afgørelse om 
VO. 
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Max totalbeløb overskredet Hvis LG har udbetalt mere end kr. 75.000 samlet 
til en lønmodtager, giver vi afslag, medmindre vi 
kan se, at lønmodtager har en høj løn. 

For mange feriedage Hvis I har anmeldt mere end 25 dage i et ferieår, 
meddeler LG afslag. 

FP/SH/FV/FF-krav for samme periode Vi har udbetalt feriepenge, SH, fritvalg eller 
feriedage til lønmodtager og perioderne 
overlapper. 

Funktionær, Funktionærklign. eller elev Hvis vi har indgået en aftale, om I betaler for 
timelønnet, mens vi betaler for funktionærer, 
funktionærlignende og elever, kan vi give afslag 
på at yde refusion. 

FGO-krav i TE-periode Perioderne i jeres ansøgning og de perioder, hvor 
vi har betalt til lønmodtager overlapper hinanden. 

FVG/ FFG: Lmt. Fratrådt tidligere Fritvalgssaldo og feriefridag er lønandele og skal 
forfølges som løn. Hvis det fremgår af 
overenskomsten, at I først kan betale ved 
ferieårets udløb, så skriv til os. 

Arbejdsgiver ikke godkendt Vi har ikke kunne godkende arbejdsgiver som 
konkurs eller som ophørt og insolvent. I må meget 
gerne sende dokumentation for insolvens til LG.  

Hvis arbejdsgiver efterfølgende bliver godkendt, 
genoptages alle sager maskinelt. 

Ansøgt under rekonstruktion I kan ikke få udbetalt refusion for 
lønmodtagerne, da arbejdsgiveren er under 
rekonstruktion.  
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