
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 returkraft.no. Vi har gjort en del utbedringer på nåværende nettside, men 

arbeidet med utbedringer er ikke ferdig. I perioden 2023-2024 vil vi jobbe med kartlegging og 

utvikling av en ny nettside, hvor både funksjonalitet og innhold skal være bedre tilrettelagt for 

universell utforming og ivareta punkter fra WCAG-standard 2.1. Vi mangler blant annet i dag gode 

maler som kan hjelpe oss med å gjøre dokumenter på nettsiden tilgjengelig for flere. Vi vil dessuten 

på sikt bort fra utbredt bruk av dokumentformat for innhold på nettsiden. Vi vil også etablere noen 

strukturer som sørger for jevnlig av nettsiden og utbedring av eventuelle feil/mangler, og som sørger 

for at vi øker kunnskap og kompetanse om universell utforming innad i organisasjonen. 

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/ ved hjelp av ekstern kompetanse.  

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

må utbedres på sikt:  

Ikke-tekstlig innhold 
Bilder mangler tekstalternativer enkelte steder (A) WCAG 2.1: 1.1.1 

Kontrast 
Det kan forekomme feil på kontrastforhold i innhold på nettsiden som er presentert i 

dokumentformat (AA) - WCAG 2.1: 1.4.3 

Bilder av tekst 
Bruk av tekst i stedet for bilder av tekst overholdes ikke i enkelte tilfeller (AA) - WCAG 2.1: 1.4.5 

Kontrast for ikke-tekstlig innhold  
Enkelte tilfeller av ikke-tekstlig innhold som ikke har kontrastforhold på minst 3:1 mot farger som 

ligger ved siden av (AA) - WCAG 2.1: 1.4.11 
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Tekstavstand 
Innhold på nettsiden er ikke konsekvent utformet med hensyn til at tekstavstand skal kunne 

overstyres av bruker for å gjøre teksten lettere å lese (AA) - WCAG 2.1: 1.4.12 

 

 

 

 

 


