
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

Telefon 7226 8400 

Telefax 3393 3510  
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

 

 

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1317 (Alm. del), som 

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. juli 2014. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Michael Aastrup Jensen (V). 

 

 

 

Karen Hækkerup 

/ 

 Carsten Madsen 

 

 

Folketinget  

Retsudvalget  

Christiansborg  

1240 København K  

 

Lovafdelingen  

Dato: 4. september 2014 

Kontor: Forvaltningsretskontoret 
Sagsbeh: Sofie Nordskov Nielsen 

Sagsnr.: 2014-0030-2379 

Dok.: 1289556 

Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1317
Offentligt



 

 2 

Spørgsmål nr. 1317 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af ministerens svar på S1626 re-

degøre for, hvilke prioriteter Danmark har i forbindelse med 

arbejdet i Europakommissionens "Artikel 29-arbejdsgruppe" 

vedrørende persondatabeskyttelse, herunder navnlig forhold 

vedrørende retningslinjerne for brug af cookies?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet udtalelser fra Er-

hvervs- og Vækstministeriet og Datatilsynet. 

 

Datatilsynet har i den anledning henvist til Erhvervs- og Vækstmini-

steriet, som har oplyst følgende:  

 

”I Danmark er regler om anvendelse af cookies fastlagt ved 

bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til in-

formation og samtykke ved lagring af eller adgang til oplys-

ninger i slutbrugeres terminaludstyr (cookie-bekendtgørelsen). 

Bekendtgørelsen er udstedt af Erhvervs- og Vækstministeriet 

og administreres af Erhvervsstyrelsen. 

 

På den baggrund modtager Erhvervsstyrelsen invitationer fra 

”Artikel 29-gruppen” til at deltage i de undergruppemøder, 

hvor der arbejdes med regulering og fortolkning af ”cookie-

reglerne”. I disse tilfælde repræsenterer Erhvervsstyrelsen 

Danmarks interesser på området. 

 

Danmarks arbejde i gruppen vedrører udelukkende fælles for-

tolkning og håndhævelse af ”cookie-reglerne”.   

 

I forhold til e-databeskyttelsesdirektivets cookieregler priorite-

rer regeringen, at der arbejdes for en ensartet fælleseuropæisk 

fortolkning af bestemmelserne. Dette er blandt andet udmøntet 

i en fælles fortolkning af direktivets begreb om ”forudgående 

samtykke”, som betyder, at der skal indhentes et samtykke fra 

brugeren, inden der må sættes cookies på brugerens computer. 

Regeringen mener, at det er vigtigt at sikre en ensartet fælles-

europæisk forståelse af reglerne, således at man f.eks. konkur-

rencemæssigt ikke risikerer at stille danske virksomheder rin-

gere end andre europæiske virksomheder på grund af forskellig 

national fortolkningspraksis.  

 

Regeringen prioriterer desuden ensartet praksis for håndhævel-

se af ”cookie-reglerne” blandt medlemslandene. Dette er blevet 

realiseret i en fælles håndhævelsesstrategi, som vil komme til 

anvendelse i efteråret 2014, hvor Danmark sammen med en 

række andre medlemslande vil gennemføre et fælles ”cookie-



 

 3 

sweep” af et udvalg af nationale hjemmesider, hvor der vil bli-

ve set nærmere på hjemmesideejernes overholdelse af ”cookie-

reglerne.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


