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10. oktober 2012 

 

Besvarelse af spørgsmål S 87 stillet af Stine Brix (EL) den 2. oktober 

2012. 

 

Spørgsmål: 

Mener ministeren, at Finansministeriet, http://www.fm.dk/, 

Justitsministeriet, http://www.justitsministeriet.dk/, Skatteministeriet, 

http://www.skm.dk/, Udenrigsministeriet, http://um.dk/da og øvrige 

statslige hjemmesider skal leve op til cookiebekendtgørelsen og dermed 

undlade brugen af Google Analytics, i så fald hvad vil ministeren foretage 

sig for, at det sker? 

(Spm. nr. S 87). 

 

Svar: 

Indledningsvist vil jeg gerne slå fast, at staten, såvel som andre, naturligvis 

skal overholde lovgivningen.  

 

Det er Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med, at reglerne i cookiebe-

kendtgørelsen overholdes.  

 

Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og 

samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres termi-

naludstyr (cookiebekendtgørelsen) trådte i kraft den 14. december 2011. 

Danske hjemmesiders brug af cookies ved hjælp af Google Analytics skal 

ske i overensstemmelse med reglerne i cookie-bekendtgørelsen. Dette om-

fatter også offentlige hjemmesider. Reglerne udelukker ikke brug af Goog-

le Analytics eller andre analyseværktøjer, men stiller krav til information 

og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i brugeres compu-

tere, smartphones og andet it-udstyr. Det betyder, at hjemmesideindehave-

ren skal oplyse om, at der anvendes cookies på hjemmesiden, og at bruge-

ren herefter skal give sit samtykke til, at denne er indforstået med, at op-

lysninger om brugerens brug af hjemmesiden registreres.  

 

Det vil i første række være de enkelte offentlige myndigheders eget ansvar 

at føre tilsyn med overholdelse af reglerne. Det skal bemærkes, at Er-

hvervsstyrelsen den 23. maj 2012 sendte et orienteringsbrev til samtlige 

ministerier, regioner og kommuner for at gøre opmærksom på de nye reg-

ler. Derudover vil Erhvervsstyrelsen føre et generelt tilsyn med såvel of-

fentlige som private hjemmesiders overholdelse af cookiebekendtgørelsen, 

herunder behandle klager over eventuelle overtrædelser. 
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