
Cookies 
 

Cookies, eller informasjonskapsler på norsk, er små tekstfiler som inneholder data 
om brukere som besøker nettsider. 
 

Hva brukes cookies til? 

Såkalte  persistent  (les: varige) cookies brukes til å lagre data på harddisken din 

mellom besøkene dine. Disse filene gjør det mulig for nettstedet å se at du er en 

tilbakevendende besøkende og tilpasser opplevelsen din deretter, f.eks ved å huske 

at du er innlogget på siden. Denne typen cookie erstattes med nye data hver gang 

du besøker et gitt nettsted. Varigheten på slike cookies kan variere fra dager til flere 

måneder. Denne utløpsdatoen er innebygget i filen. 

En mer kortvarig type cookie heter  session cookies  og tar kun vare på informasjon 

under hvert besøk. Dette kan være språkvalg, fargevalg eller andre innstillinger. 

Informasjonen slettes etter besøket er over ved at du f.eks lukker nettleservinduet. 

Noen cookies stammer fra nettstedet i seg selv, og andre – såkalte 

tredjepartscookies – kan stamme fra en innebygget video fra f.eks. Youtube. 

Cookies og trygghet 

Selv om du alltid bør ta sikkerhet på alvor når du bruker nettleseren din, er cookies 

fullstendig harmløse. De små filene holder seg ute av veien og gjør at du kan dra 

nytte av bedre funksjonalitet på nettstedene du bruker i det daglige. 

 

 

 



Hvor lagres cookies? 

Cookies lagres på harddisken din i en mappe tilhørende nettleseren din. Det vil 

variere hvor de ligger avhengig av ditt operativsystem og nettleser. De er kjempesmå 

og tar derfor nesten ikke opp plass i det hele tatt. 

Cookies på Orytons nettsteder 

Hos Oryton tar vi i bruk cookies for å gjøre brukeropplevelsen så bra som mulig på 

tvers av alle nettleserne og dingsene som de besøkende bruker. Cookies brukes  ikke 

til å identifisere individer når de besøker oss, men vi innhenter statistikk som lar oss 

se hvor mange som besøker oss hver dag, hvilke sider som er mest populære og 

dessuten huske innstillingene dine. 

I tillegg brukes cookies av annonsørnettverk som f.eks. Google Adwords. Hvis du 

først besøker Conta Faktura og deretter et annet nettsted som viser annonser fra 

Google, er det større sjanser for at du får se en annonse fra Oryton. Koblingen 

forsvinner når informasjonskapselen blir slettet eller går ut på dato. 

Kan jeg skru av cookies, og hva skjer hvis jeg gjør det?  

Det er fullt mulig å skru av cookies, men hvis du gjør det kan det påvirke 

brukeropplevelsen fordi alle funksjoner som er avhengige av cookies vil bli skrudd 

av. Hvis du allikevel vil blokkere bruken av cookies, kan du se på innstillingene på 

din nettleser og finne ut hvordan du tilpasser, sletter eksisterende cookies eller 

blokkerer dem totalt. 

● Internet Explorer 

● Mozilla Firefox  

● Google Chrome 

http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/Cookies-frequently-asked-questions
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=no&answer=95647&topic=14666&ctx=topic


● Safari 

Hva sier loven om cookies? 

Ganske enkelt: Alle som tar i bruk denne typen lagring av data på sine nettsteder, 

plikter å opplyse om det i følge i § 2-7 b i  ekomloven . 

Loven krever at du gir samtykke til bruk av cookies. Hvis du bruker dette nettstedet 

med innstillingen for cookies slått på i nettleseren din, betyr det at du har gitt dette 

samtykket. 
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http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/no/11471.html
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