
 

 

 ANALYSE 

  

EU’s ePrivacy-forordning 
nærmer sig under radaren 

Resumé 

I maj 2018 trådte GDPR-reglerne (persondataforordningen) i kraft og varslede den stør-
ste ændring af virksomheders håndtering af persondata de seneste 25 år. Dansk Erhverv 
har tidligere estimeret, at virksomhederne brugte i omegnen af 8 mia. kr. på at blive klar 
til GDPR-reglerne. Der går dog ikke længe, inden virksomhederne igen skal vænne sig til 
ny datahåndteringslovgivning fra EU. Der er nemlig en ePrivacy-forordning på vej, også 
kaldet GDPR 2.0, som er målrettet behandling af kommunikationsdata. Forordningen 
skal opdatere det tidligere e-databeskyttelsesdirektiv og fungere som et supplement til 
GDPR-reglerne. 
 
Selvom ePrivacy-forordningen efter EU-Kommissionens plan skulle have været klar og 
trådt i kraft samtidig med GDPR-reglerne, så er kendskabet til den omfattende forord-
ning overraskende lavt blandt virksomhederne. Omkring halvdelen af Dansk Erhvervs 
medlemmer har aldrig hørt om forordningen, og kun 11 pct. af virksomhederne har et 
kvalificeret kendskab til elementerne i forordningen. Kun lige godt hver fjerde virksom-
hed forventer at blive berørt af den nye forordning. 
 
Det lave kendskab overrasker på baggrund af tidligere undersøgelser fra Dansk Erhverv, 
som viser, at forordningen som minimum vil berøre halvdelen af Dansk Erhvervs med-
lemsvirksomheder. Derfor er der brug for større fokus på og mere information om forord-
ningen, hvis man vil sikre, at overgangen til den nye forordning bliver så gnidningsfri som 
muligt for de danske virksomheder, når forordningen bliver indført. Dette ønske bygger 
bl.a. på erfaringerne med GDPR, der kom som en overraskelse for mange danske virk-
somheder, selv om den havde været mange år undervejs i EU-systemet. 

Nøgletal fra undersøgelsen 

• 45 pct. af virksomhederne kender ikke til den nye ePrivacy-forordning på nu-
værende tidspunkt. Det har stort set ikke ændret sig siden maj 2018. 
 

• 11 pct. af virksomhederne har et kvalificeret kendskab til forordningen. Det har 
stort set ikke ændret sig siden maj 2018. 
 

• 29 pct. af virksomhederne forventer, at den nye ePrivacy-forordning får betyd-
ning for deres virksomhed. Det er markant færre end de 43 pct., som svarede 
det samme i maj 2018. 
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Selvom ePrivacy-forordningen kommer nærmere, er kendskabet 
stadigvæk det samme som for et halvt år siden 

Virksomhedernes kendskab til ePrivacy-forordningen er yderst begrænset, selvom for-
ordningen hele tiden rykker tættere på. Således angiver 45 pct. af virksomhederne, at de 
aldrig har hørt om forordningen. Vender man den rundt kan man se, at kun 11 pct. har et 
kvalificeret kendskab til forordningen, mens de resterende 44 pct. kender lidt eller me-
get lidt til den. 
 
Kendskabstallene har slet ikke rykket sig siden maj 2018, hvor vi sidst undersøgte virk-
somhedernes kendskab til forordningen. Det kan undre en lille smule, da forordningen 
kommer stadigt tættere på og formentlig vil have betydning for minimum halvdelen af de 
danske virksomheder. På den anden side har vedtagelsen af forordningen stået i stampe 
i EU-systemet og mediernes omtale af den har været sparsom siden den store opmærk-
somhed om persondataregler i foråret og sommeren 2018. 
   

Figur 1: 
Hvor stort er kendskabet i din virksomhed til EU’s kommende ePrivacy-
forordning? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, maj 2018 og januar 2019. 

Note: n (maj 2018) = 415, n (januar 2019) = 382. 
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Færre forventer, at ePrivacy-forordningen berører deres virk-
somhed 

Modsat kendskabstallene, som ikke har ændret sig siden maj 2018, forventer færre virk-
somheder i dag, at forordningen vil have konsekvenser for deres virksomhed, sammen-
lignet med tilsvarende tal fra sidste forår. Nu er det kun 29 pct. af virksomhederne mod 
43 pct. sidste forår, som forventer, at forordningen vil have betydning for deres virksom-
hed. 
 
Forordningen kommer formentlig til at indeholde nye bestemmelser om virksomheder-
nes brug af direkte markedsføring, cookies, metadata om borgeres lokation og bevægel-
sesmønstre m.v. Dansk Erhverv har tidligere undersøgt brugen af disse typer data og på 
den baggrund estimeret, at minimum halvdelen af Dansk Erhvervs medlemsvirksomhe-
der vil blive berørt af elementer i ePrivacy-forordningen. På grund af den hastige digitale 
udvikling, hvor virksomhederne bliver stadigt mere digitale vil dette tal formentlig blot 
stige, hvorfor halvdelen af virksomhederne må være et minimumsestimat for, hvor mange 
virksomheder der bliver berørt af den nye forordning. 
   

Figur 2: 
Forventer du, at din virksomhed vil ændre noget (fx nye tekniske tiltag el-
ler ændring af forretningsgange eller -betingelser) som følge af EU’s kom-
mende ePrivacy-forordning? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, maj 2018 og januar 2019. 

Note: n (maj 2018) = 415, n (januar 2019) = 382. 
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Set i lyset af virksomhedernes øgede digitalisering er det overraskende, at kun 29 pct. af 
virksomhederne forventer, at den nye forordning rammer dem. Der er altså med andre 
ord en stor gruppe virksomheder, som ikke kender forordningen eller undervurderer kon-
sekvenserne af den, da de baseret på deres nuværende brug af data i et eller andet om-
fang vil blive omfattet og berørt af forordningen. 
 
Hvis vi skal sikre en smidig overgang til den nye forordning, hvor den ikke kommer som 
et chok for virksomhederne, er det vigtigt, at der fastholdes fokus på ePrivacy-forord-
ningen og dens konsekvenser for de danske virksomheder. Det gør sig især gældende, 
jo nærmere EU-institutionerne kommer på vedtagelsen af de nye bestemmelser. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 24. april 2019.  
 
Om metoden bag undersøgelsen 
Data baserer sig på en medlemsundersøgelse blandt et bredt udsnit af Dansk Erhvervs 
medlemmer. 382 ud af 3.000 virksomheder har gennemført undersøgelsen. Det svarer 
til en svarprocent på 13 pct., som er helt normalt for undersøgelser af denne karakter. I 
en undersøgelse med 382 respondenter er den maksimale stikprøveusikkerhed på +- 5 
pct. 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående ePrivacy-forordningen og Dansk Erhvervs øvrige politik på om-
rådet kan ske til chefkonsulent Poul Noer på pno@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6763. 
 


