
Tilgjengelighetserklæring for Returkraft.no 
Returkraft ønsker at alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt. 

Vi bryr oss om tilgjengelighet. 
Returkraft tar universell utforming på alvor. Vi er kjent med at vi har noen utfordringer knyttet til 

dette på vår nettside og jobber for tiden med å utbedre funksjonalitet på nettsiden tilsvarende 

WCAG-standard 2.1. For perioden 2023-2024 har vi også planlagt et arbeid med behovskartlegging 

og utvikling av ny nettside, og her vil vi i enda større grad fokusere på universell utforming og 

brukervennlighet generelt. Vi vil blant annet prioritere å finne gode alternativer til mengden 

dokumenter som publiseres på nettsiden i dag, samt jobbe med kompetanseheving på universelt 

utformede PDF’er. Vi vil også etablere noen strukturer som sørger for jevnlig av nettsiden og 

utbedring av eventuelle feil/mangler.  

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet? 
Vi vil gjerne ha en tilbakemelding dersom du opplever at noe ikke fungerer som det skal, eller 

tilbakemeldinger som kan hjelpe oss med å bli bedre på universell utforming generelt. 

Ta kontakt med oss på: 

• E-post: post@returkraft.no  

• Telefon: 958 46 000 

• Post/besøksadresse: Setesdalsveien 205, 4618 Kristiansand 

 

Status for Returkraft.no per 11.01.2023 
Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på 

https://www.returkraft.no/. Testene er utført ved hjelp av ekstern kompetanse og kontrollert mot 

kravene i WCAG-standard 2.0. 

Kjente avvik 
Følgende avvik er avdekket under test av https://www.returkraft.no/ med underliggende sider:  

Ikke-tekstlig innhold 
Bilder mangler tekstalternativer flere steder (A) WCAG 2.0: 1.1.1 

Informasjon og relasjoner 
Koding mangler label på søkefelt og label på video iFrame (A) - WCAG 2.0: 1.3.1 

Meningsfylt rekkefølge 
Det er ikke konsekvent bruk av riktig overskriftstagger (A) - WCAG 2.0: 1.3.2 

Bruk av farge 
Lenkestatus er ikke tydelig nok definert (A) - WCAG 2.0: 1.4.1 

Kontrast 
Farge og størrelseskontrast på lenker med mer oppfyller ikke krav (AA) - WCAG 2.0: 1.4.3 

Endring av tekststørrelse 
Innhold og lenker flyter inn i hverandre ved 200% forstørrelse (AA) - WCAG 2.0: 1.4.4 

https://www.returkraft.no/
https://www.returkraft.no/


Bilder av tekst 
Bruk av tekst i stedet for bilder av tekst overholdes ikke alle steder (AA) - WCAG 2.0: 1.4.5 

Formål med lenke 
Alle lenkers mål og funksjon fremgår ikke tydelig av lenketeksten (A) - WCAG 2.0: 2.4.4 

Flere måter å navigere på 
Nettsiden mangler sidekart (AA) - WCAG 2.0: 2.4.5 

Overskrifter og ledetekster 
Det er ikke konsekvent korrekt bruk av overskriftstagger og enkelte steder er tekst feilmarkert som 

ingress (AA) - WCAG 2.0: 2.4.6 

Språk på siden 
Språk for innhold på nettsiden er ikke angitt i publiseringsløsningen (A) - WCAG 2.0: 3.1.1  

Språk på deler av innhold 
Nettsiden mangler angivelse for språk på en tekst med engelsk forklaring (AA) - WCAG 2.0: 3.1.2 

4.1.2 

 

 


