
 
 

 

BRUK AV COOKIES 

Denne nettsiden er drevet og eiet av: 
Selvaag Eiendom AS 
Silurveien 2 
0380 Oslo 
Postboks 14, Øvre Ullern N-0311 Oslo 
 
 
Hva er en cookie? 
 
En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC.  Dette gjør vi for å kunne holde orden på det som skjer 
under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC.  En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og 
inneholder ikke virus. 
 
Nettsidens bruk av cookies 
 
Cookies er nødvendige for å få nettsiden til å fungere.  Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt 
besøk på nettsiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette nettsiden til dine behov og interesser.  Cookies 
husker f.eks., om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha 
vist på nettsiden.  Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser til deg på andre nettsider.  Overordnet 
benyttes cookies som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg. 
 
Slik avviser eller sletter du dine cookies 
 
Avvisning av cookies: 
Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Intenrett-browser.  Hvor du finner disse 
innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at 
hjemmesiden kan huske de valg du foretar. 
 
Sletting av cookies: 
Cookes som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes.  Benytter du en PC med en nyere Internett-
browser, kan du slette dine cookies ved å benytte snarveistastene:  CTRL+SHIFT+Delete  Dersom disse ikke 
fungerer, og/eller du benytter en Mac, må du først avklare hvilken browser du benytter og deretter klikke på den 
relevante linken under: 
 

- Internett Explorer 
- Mozilla Firefox 
- Coogle Chrome 
- Opera 
- Safari 
- Flash cookies (alle browsere) 
- IPhone, iPad og annet fra Apple 
- Telefoner med Android styresystem 
- Telefoner med Windows 7 

 
Husk:  benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt. 
 
Cookiedeklarasjonen oppdateres fortløpende ihht. gjeldende reglement og retningslinjer. 
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COOKIE NAVN FORMÅL TYPE VARIGHET

_ga
Registrerer en unik ID som brukes til å generere 
statistiske data om hvordan besøkende bruker 
nettsiden.

HTTP 2 år

_gat Cookien brukes til å begrense antall spørringer 
til Google Analytics HTTP 1 dag

_gid
Registrerer en unik ID som brukes til å generere 
statistiske data om hvordan besøkende bruker 
nettsiden.

HTTP 1 dag

__cfduid (Juicer.io) Brukt av innholdsnettverket, Cloudflare, for å 
identifisere pålitelig nettrafikk. HTTP 1 år

CookieConsent Lagrer brukerens tillatelsestilstand for 
informasjonskapsler for det gjeldende domenet HTTP 1 år

Collect
Brukes til å sende data til Google Analytics om 
besøkendes enhet og oppførsel. Sporer 
besøkende på tvers av enheter og 
markedsføringskanaler.

PIXEL Per økt

omSessionPageviews

Denne informasjonskapselen brukes til å 
identifisere frekvensen på besøk og hvor lenge 
besøkende er på nettstedet. 
Informasjonskapselen brukes også til å 
bestemme hvor mange og hvilke undersider 
besøkende besøker på et nettsted - denne 
informasjonen kan brukes av nettstedet til å 
optimalisere domenet og dets undersider.

HTML  Per økt

omSessionStart
Setter et tidsstempel for når den besøkende 
kom inn på nettstedet. Dette brukes til 
analytiske formål på nettstedet.

HTML Per økt

omVisits

Denne informasjonskapselen brukes til å 
identifisere frekvensen på besøk og hvor lenge 
besøkende er på nettstedet. 
Informasjonskapselen brukes også til å 
bestemme hvor mange og hvilke undersider 
besøkende besøker på et nettsted - denne 
informasjonen kan brukes av nettstedet til å 
optimalisere domenet og dets undersider.

HTML Vedvarende

omVisitsFirst

Denne informasjonskapselen brukes til å telle 
hvor mange ganger et nettsted har blitt besøkt 
av forskjellige besøkende - dette gjøres ved å 
tildele besøkende en ID, slik at besøkende ikke 
blir registrert to ganger.

HTML Vedvarende

_omappvs
denne informasjonskapselen brukes til å 
bestemme om besøkende har besøkt nettstedet 
før, eller om det er en ny besøkende på 
nettstedet.

HTTP 1 dag

Vimeo Player Lagrer brukerens preferanser når de spiller 
innebygde videoer fra Vimeo. HTTP 1 år

Vimeo Sync_Active
Inneholder data om besøksinnstillinger for 
videoinnhold - Dette lar nettstedet huske 
parametere som foretrukket volum eller 
videokvalitet. Tjenesten leveres av Vimeo.com.

HTTP Vedvarende

Vimeo Vuid
Samler inn data om brukerens besøk på 
nettstedet, for eksempel hvilke sider som er 
lest.

HTTP 2 år
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