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VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSE OM KRAV TIL INFORMATION OG 

SAMTYKKE VED LAGRING AF ELLER ADGANG TIL 

OPLYSNINGER I SLUTBRUGERES TERMINALUDSTYR 

Titel på bekendtgørelse:       
Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres 
terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
 
Ved udkast til ny cookiebekendtgørelse foretages en række ændringer, som medfører administrative 
konsekvenser for de omfattede virksomheder.  
 
Ændringerne består i, at der indføres en undtagelse, således at cookies, som har meget lidt eller slet ingen 
betydning for brugernes privatsfære, og som alene bruges til at give indsigt i kvaliteten eller effektiviteten af 
hjemmesiden, undtages fra gældende krav om, at der skal gives information og indhentes samtykke.  
 
For de omfattede virksomheder, som vælger at gøre brug af undtagelsesmuligheden, vil der være en 
administrativ omstillingsomkostning forbundet med tiden brugt på at tilpasse det tekniske set-up – dvs. fjerne 
eller tilpasse den eksisterende information og mulighed for samtykke på hjemmesiden. Endvidere vil der 
være en løbende administrativ lettelse, som følger af, at de virksomheder, som gør brug af 
undtagelsesmuligheden, ikke længere vil skulle bruge tid på at sikre, at informationen til slutbrugeren på 
denne type cookies er opdateret, såfremt der sker ændringer. 
 
I praksis betyder dette, at virksomheder, som udelukkende anvender cookies til statistisk brug, fx simple 
besøgsstatistikker, hjemmesideanalyser eller cookies fra 3. parter, som kun anvendes til anonym trafikmåling 
og/eller hjemmesideforbedringer, ikke længere er pålagt at oplyse brugeren herom og ikke længere skal 
indhente brugerens samtykke hertil. 
 
Kvantificeringen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser, jf. nedenstående skema, er baseret på en 
antagelse om, at 5 % af de omfattede virksomheder kun anvender cookies til statistisk brug. Derudover er 
kvantificeringen baseret på, at øvrige virksomheder – dvs. virksomheder, der ud over statistik-cookies også 
anvender cookies til fx tracking og markedsføring - vil ændre deres cookie-information m.v.  
 
Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange af de berørte virksomheder, der vil vælge at gøre brug af 
undtagelsesmuligheden. Såfremt det ikke er alle de omfattede virksomheder, der vælger at gøre brug af 
muligheden, vil dette influere på størrelsen af både omstillingsomkostningerne samt de løbende 
administrative lettelser. 
 
 
Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 
 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Skatter, afgifter mv.:0 

 

Øvrig efterlevelse: 0 

- heraf 

  Direkte besparelser (løbende): 0 

 

  Produktionsmuligheder: 0 

 

Skatter, afgifter mv.:0 

 

Øvrig efterlevelse:0 

- heraf 

  Direkte omkostninger (omstilling):0 

  

  Direkte omkostninger (løbende):0  
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  Produktionsbegrænsninger: 0 

 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Løbende lettelser: 9,3 mio. kr. Omstillingsbyrder: 17,8 mio. kr. 

Løbende byrder: 0 kr. 

 


