
Den reviderte Ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og fikk en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av 

opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jfr. Ekomloven § 2-7b. 

Bruk av cookies 

Cookies er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Cookies er små tekstfiler som nettsiden 

lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av nettsiden og deg som bruker. Nettsiden benytter cookies for å 

forbedre nettsiden slik at den skal fungere best mulig for brukeren. Cookiene inneholder ikke personopplysninger. 

Cookies benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettsiden tidligere, samt tidspunktet for besøket, og de 

benyttes for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Ved å bruke nettsiden samtykker du i at vi kan 

sette cookies inn i din nettleser. Du kan imidlertid når som helst avslå å samtykke i lagring av cookies. Videre følger 

en beskrivelse av hvordan du kan slette cookies i din nettleser. 

Nettsidens egne informasjonskapsler (cookies) 

Våre nettsider bruker cookies for å støtte opp under funksjonalitet. De brukes ikke til statistiske formål, og data fra 

disse blir ikke samlet inn. 

Vi bruker også temporære cookies som fjernes når sesjonen avsluttes eller nettleseren lukkes. 

Navn Levetid Beskrivelse 

cookieconsent 1 år fra cookien blir opprettet Cookien blir opprettet når du aksepterer bruk av cookies på våre sider. 

chosenLanguage 1 år fra cookien blir opprettet Hviklet språk du har valgt i nettbanken. 

 

Google Analytics 

Vi bruker Google Analytics til å: 

- Identifisere unike brukere 

- Huske antall og tidspunkt for tidligere besøk 

- Finne ut hvor brukere kommer fra 

- Bestemme start og slutt på et besøk 

Navn Levetid Beskrivelse 

__utma  2 år fra cookien blir 

opprettet/oppdatert 

Brukes til å skille brukere og sesjoner. Cookien blir oppdatert hver gang data 

blir sendt til Google Analytics. 

__utmb 30 minutter fra cookien blir 

opprettet/oppdatert 

Brukes til å identifisere nye sesjoner/besøk. Cookien blir oppdatert hver 

gang data blir sendt til Google Analytics. 

__utmc Slettes når nettleseren lukkes Denne cookien blir lagret, men brukes ikke.  Den finnes av historiske 

årsaker. Tidligere ble denne cookien brukt sammen med __utmb for å finne 

ut av om hvorvidt brukeren er ny eller om vedkommende har besøkt 

nettsiden tidligere. 

__utmz 6 måneder fra cookien blir 

opprettet/oppdatert 

Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forteller oss hvordan brukeren kom 

til nettsiden. Cookien blir oppdatert hver gang data blir sendt til Google 

Analytics. 

 

Får du ikke logget deg på nettsiden på grunn av cookies? 

Vi gjør oppmerksom på at våre nettsider ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer cookies. Her finner du 

en enkel oppskrift på hva du må gjøre i ulike nettlesere for å aktivere cookies. 

http://www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies/slik-avviser-du-informasjonskapsler-cookies
http://www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies/slik-sletter-du-informasjonskapsler-cookies
https://www.bankid.no/Hjelp-og-nyttige-verktoy/Problemer-med-a-bruke-BankID/Hvordan-aktivere-cookies/

