
Informasjonskapslar 
Når du brukar den digitale tenesta vår, brukar vi informasjonskapslar (cookies) som er nødvendige  for at 
tenesta skal fungere optimalt for deg. Nokre informasjonskapslar er heilt nødvendige for at tenesta skal 
fungere, andre kapslar er det mogleg for deg å velje bort. 
 
Dersom du samtykker til det, kan vi også installere informasjonskapslar som tener andre føremål som 
statistikk og analyse eller brukarvenlegheit. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst. Bruk av 
informasjonskapslar blir regulert i ekomlova § 2-7b. 
 

Oversikt over cookies i bruk på rettsrad.no 

 
Navn Formål Valgfrihet Lagringstid Mottaker 
.ASPXANONYMOUS (open del) Sikkerhet Nødvendig 70 dager STAF 
 
ASP.NET_SessionId (open del 
/innlogget) 

 
 
Sikkerhet 

 
 
Nødvendig 

Slettes ved 
lukking av 
nettleser 

 
 
STAF 

 
 
    AntiXsrfToken (innlogget) 

 
 
Sikkerhet 

 
 
Nødvendig 

Slettes ved 
lukking av 
nettleser 

 
 
STAF 

 
 
 
FedAuth/FedAuth1 (innlogget) 

 
 
 
Innlogging til løsning 

 
 
 
Nødvendig 

Slettes ved 
utlogging eller 
lukking av 
nettleser 

 
 
 
STAF 

 
_ga (innlogget) 

Uthenting av 
besøksstatistikk 

 
Nødvendig 

 
2 år 

Google 
Analytics 

 
_gid (innlogget) 

Uthenting av 
besøksstatistikk 

 
Nødvendig 

 
24 timar 

Google 
Analytics 

 

Informasjon om den enkelte cookie 

.ASPXANONUMOUS 

Denne informasjonskapselen blir oppretta når ein anonym brukar kjem til nettstaden. Kapselen blir    
sletta etter 70 dagar. 

ASP.NET_SessoionId 

Denne informasjonskapselen blir generert når du opnar rettsråd.no i ein nettlesar, og kapselen blir  
sletta når nettlesaren blir lukka. 

_AntiXsrfToken 

Denne informasjonskapselen inneholder en identifikator for å bekrefte påloggingsøkten. 

FedAuth/FedAuth1 

Disse informasjonskapslane brukes for innloggings-/brukerinformasjon til løsninga.      
Informasjonskapselen slettes ved lukking av nettlesar eller ved utlogging. 

_ga_/_gid _/_gat 

Cookies som ikkje høyrer til løysinga, men kan vise som cookies i innlogga del sidan dei har 
statsforvalteren.no som domene. Dei blir nytta for besøksstatistikk på statsforvalteren.no, og kan slettast  
dersom du ønskjer det. Rettsrad.no er heilt uavhengig av desse og dei blir ikkje nytta i



løysinga. Google Analytics brukar informasjonskapslane _ga, _gid og _gat for å hente anonymisert 
besøksstatistikk på nettstaden. Informasjonskapslane blir sletta etter respektive to år, 24 timer og 1 
minutt. 
 

Administrere cookies 

Dersom du har godtatt eller reservert deg mot enkelte cookies på våre nettsider, kan du endre disse 
innstillingene ved å klikke på «administrer cookies» nederst på våre heimesider. 
 
Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingane i nettlesaren. Les meir om korleis du kan 
gjere dette på Nettvett.no sine heimesider. 

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

