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Program

• Hvordan fungerer cookies - hvorfor er det nødvendigt med regler?

• Cookiebekendtgørelsen – Hvad er reglernes formål?

• Punkter hjemmesideejere skal være opmærksom på – konkrete eksempler

• Nye tiltag

• Tilsyn 

• Spørgsmål
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Cookiereglernes hovedformål

• Udbyderen skal respektere brugernes ret til selv at vælge

• Der skal derfor indhentes et informeret samtykke til cookies til de 

cookies, der ikke er teknisk nødvendige
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Krav til gyldigt samtykke

• Der skal gives fyldestgørende information om samtlige overordnede 

formål og udbyder på forsiden i cookiebanneret



Erhvervsstyrelsen 7

Krav til gyldigt samtykke

• Det skal være muligt for den besøgende af samtykke efter 

overordnede formål (granularitet)
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Krav til gyldigt samtykke

• Det skal være lige så let for den besøgende af afvise cookies som at 

acceptere dem. Dette skal være afspejlet i samtykkefelterne.
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Krav til gyldigt samtykke

• Alt skal tilbageholdes indtil samtykke – det betyder at man må 

placere banner, hvor man vil, men man må ikke anvende cookies før 

brugeren har samtykket

• Dvs. Brugervenlighed og transparens 



Erhvervsstyrelsen 10

Tilsyn

Mere end 300 gennemførte tilsyn

To emnebaserede tilsyn:

Sundhedshjemmesider

&

De hundrede mest besøgte danske hjemmesider
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16%

84%

Hvor mange sundhedssider havde mangelfulde løsninger?

Tilstrækkelig løsning Mangelfuld løsning
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Nye tiltag

• Ny cookievejledning for brug af tredjepartscookies og 

lignende teknologier på borgerrettede, statslige, 

digitale obligatoriske selvbetjeningsløsninger og

nationale portaler



Erhvervsstyrelsen 14

Nye tiltag

• Fokus på de mere indgribende områder for brugerens

privatliv

• Dvs. at styrelsen ikke fokuserer på simple 

statistikcookies
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Spørgsmål
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Spørgsmål 1

• Hvad kan I sige om, hvorvidt der er ny lovgivning eller 

regler på vej, og hvad det kommer til at betyde for 

cookieløsningerne?

• Ny e-databeskyttelsesforordning er under forhandling

• Forordninger er i vid udstrækning en forlængelse af de nuværende regler

• Dog tilføjelse af undtagelse til samtykke f.s.v.a. cookies til brug for ”audience

measuring”

• Vil muligvis også bringe større klarhed om brug af ”lignende teknologier” 

og brug af cookie walls
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Spørgsmål 2

• Nogle organisationer udvikler selv cookieløsninger, og 

mange har købt abonnement på kommercielle 

cookieløsninger. Ser I, at abonnementsløsningerne kan 

være lige så gode som løsninger, som er udviklet af 

organisationerne selv?

• Hvis ikke man som hjemmesideejer/ -udvikler har nærmere kendskab til 

reglerne kan en abonnementsløsning være fin

• I vidt omfang er disse løsninger tilfredsstillende

• Dog oplever vi også mangler ved købte løsninger
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Spørgsmål 3

• Hvor ofte er det nødvendigt at få scannet sit website for 

cookies? Hvis tilsynet skulle komme forbi, er det så ok, 

hvis det er en måned siden, at det er scannet sidst (i det 

tilfælde, hvor man har månedlige scanninger af sit 

website)?

• Uklassificerede cookies skal klassificeres løbende og med et rimeligt 

tidsinterval

• Hvor ofte dette bør gøres, skal fastsættes under hensyntagen til, hvor 

regelmæssigt hjemmesiden og funktioner herpå undergår ændringer, som 

har en betydning for de cookies, der sættes
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Spørgsmål 4

• Hvad er konsekvensen ved at have fejl?

• Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i første omgang gå i dialog med 

hjemmesideejeren eller app-udbyderen om manglerne

• Hvis der er mangler af grov karakter, kan man som hjemmesideejer, app-

udbyder mm. ifalde bødestraf

• Erhvervsstyrelsen har ikke hjemmel til at uddele bøder. Styrelsen vil dermed 

indgive en anmeldelse til politiet


