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Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til sletning af filer, der 
automatisk bruger ens log ind-oplysninger, så du kan indtaste nye oplysninger. 
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Sletning af cookies 

- For tilgang til den nye brugerstyring 
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Har du logget ind i brugerstyringen og ved en fejl 
valgt forkert organisation? 

så skal du slette dine cookies, før du kan logge ind igen 
Hvorfor slette cookies? 
Når du benytter Danmarks Miljøportal http://www.miljoeportal.dk og underliggende sider, f.eks. 
brugerstyringssiden https://administration.miljoeportal.dk/selfservice/, gemmes der såkaldte cookies 
på din computer som det fremstår af følgende skærmbillede. 

 
Cookies kan bl.a. gemme dine adgangsoplysninger, brugernavn, kodeord og valgt organisation, til 
tilgang af brugerstyring. Så hvis du er kommet til at logge på med f.eks. forkert organisation, sender 
din computer automatisk disse oplysninger til vores server ved tilgang af brugerstyring. Denne 
vejledning viser hvorledes du fjerne cookies, så du kan logge på med dine rigtige oplysninger. Først 
følger en gennemgang i Internet Explorer og derefter i Google Chrome.  
 
Automatisk sletning af cookies i Internet Explorer 
Danmarks Miljøportal har lavet en automatisk løsning til sletning af de cookies der gemmer log ind-
oplysninger til brugerstyring. Fil og vejledning kan findes på: 
https://faq.miljoeportal.dk/viewtopic.php?f=28&t=229 
OBS! Du skal bruge denne exe-fil hvis du benytter Internet Explorer. Hvis du ikke kan kører 
filen eller at den er utilgængelig, skal du følge trinene beskrevet i ”Manuel sletning hvis du 
bruger Internet Explorer” som findes på næste side. Kig på side 5 for vejledning til sletning af 
cookies i Google Chrome. 
 

Advarsel! 
Ved manuel sletning af cookies, er det alle cookies du har erhvervet dig på ALLE sider på 
internettet der bliver slettet. Det vil sige, at du f.eks. også vil miste log ind-oplysninger til andre 
hjemmesider. 
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Manuel sletning hvis du bruger Internet Explorer 
1. Åbn Internet Explorer og vælg det lille tandhjul i øverste højre hjørne og herefter 

’Internetindstillinger’: 
 

 
 
2. Vælg ’Slet’ under ’Browserdata’:
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3. Fanen ”Slet browserdata” popper op. Sæt flueben i ”Cookies”, ”Formulardata” og 
”Adgangskoder” og tryk slet nederst i vinduet.  
4. Herefter lukkes samtlige browservinduer, du har åbne. 
5. Du kan nu prøve at logge ind på https://administration.miljoeportal.dk ved at følge ’Vejledning til 
log-in’. 
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Hvis du bruger Google Chrome 
 

1. Åbn Google Chrome og vælg de tre streger i øverst højre hjørne og herefter ”Indstillinger”.   

 
 

2. Tryk på ”Vis avancerede indstillinger…” nederst på siden, markeret med en rød markering. 

 

 



 

Version 2 – Udarbejdet af Danmarks Miljøportal medio april 2015  6 

3. Samme sted du trykkede på ”Vis avancerede indstillinger…” Står der nu ”Ryd 
browserdata”, markeret med rødt. Tryk på den. 

 
 

4. Sæt flueben i ”Cookies og andre website- og plugindata”, ”Adgangskoder” og 
”Formulardata for Autofyld” Disse tre faktorer gør, at din computer ikke automatisk sender 
log ind-oplysninger, så du har muligheder for at skrive det igen. 

5. Du kan nu prøve at logge ind på https://administration.miljoeportal.dk ved at følge 
’Vejledning til log-in’. 
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Kontakt Danmarks Miljøportal 

Du kan finde flere vejledninger og små introduktionsvideoer til Danmarks Miljøportals systemer 
og brugerstyring på hjemmesiden: http://internet.miljoeportal.dk/hjaelp/Sider/default.aspx  

På hjemmesiden kan du også finde den dialogbaserede FAQ hvor der findes svar på ofte stillede 
spørgesmål: https://faq.miljoeportal.dk/  

Har du yderligere spørgsmål til Arealinformation eller andre af Miljøportalens systemer, bedes 
du kontakte Danmarks Miljøportal. 

T: +45 72 54 54 54 
E: miljoeportal@miljoeportal.dk 

Rentemestervej 8 • 2400 København NV • www.miljoeportal.dk  


