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I dette dokument er samlet information om forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers 

websteder og mobilapplikationer, som KOMBIT har sammenstillet for at kunne skabe overblik over 

indholdet i lovforslaget – vær opmærksom på, at forslaget endnu ikke er vedtaget af Folketinget. 

Der er i dokumentet også medtaget eksempler fra KOMBIT på krav til leverandører af websteder og 

selvbetjeningsløsninger ved udbud, samt nogle generelle råd om tilgængelighed i dokumenter.  

Dette dokument deles udelukkende til inspiration. 

BAGGRUND FOR LOVFORSLAGET 
Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer blev fremsat 11. 

januar 2018. Loven vil træde i kraft 23. september 2018 – der er i loven indskrevet specifikke datoer for 

hvornår den finder anvendelse på websteder (alt efter tidspunkt for offentliggørelse) og mobilapplikationer. 

Du kan læse mere om datoerne i afsnittet ’Vigtige datoer’ nedenfor.  

Formålet med loven er beskrevet i et resume på Folketingets hjemmeside: ”Lovforslaget skal gennemføre 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2102/EU af 26. oktober 2016 om tilgængelighed af offentlige 

organers websteder og mobilapplikationer. Lovforslagets formål er at gøre offentlige organers websteder og 

mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere, navnlig, men ikke udelukkende, for personer med 

handicap. Med lovforslaget skal de offentlige organer opfylde tilgængelighedskrav i opbygningen og driften 

af deres websteder og senere deres mobilapplikationer. Lovforslaget medfører desuden, at organerne 

offentliggør en erklæring med angivelse af indhold, der ikke efterlever kravene. Her skal det også fremgå, 

hvor borgeren kan henvende sig, hvis der er indhold, der ikke er tilgængeligt. ” 

Den danske version af direktiv 2016/2102/EU kan læses på EUR-Lex.  

Standard for tilgængelighed gældende for kommuner siden 2008 

Tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer har ikke tidligere været lovreguleret. 

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik dog en aftale i 2007 om anvendelse af syv sæt obligatoriske 

åbne standarder for software i det offentlige, bl.a. standarder for tilgængelige websteder (WCAG – Web 

Content Accessibility Guidelines). Siden 1. januar 2008 har alle nye offentlige websteder eller eksisterende 

websteder, der ændres i opbygning eller layout, derfor skullet overholde WCAG 2.0 på niveau AA. Du kan 

læse mere om WCAG i den danske udgave af standarden. 

I den europæiske tilgængelighedsstandard EN 301 549 V1. 1.2 (2015-04), henvises der netop til 

standarden WCAG 2.0. I bemærkningerne til lovforslaget kan man læse, at det er hensigten, at ministeren 

for offentlig innovation vil fastsætte, at tilgængelighedskravene er opfyldt, hvis websteder og 

mobilapplikationer overholder den europæiske tilgængelighedsstandard. Fordi offentlige myndigheder siden 

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l126/20171_l126_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l126/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1481622494924&uri=CELEX:32016L2102
https://digitaliser.dk/resource/3778846
https://digitaliser.dk/resource/3778846
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-da/
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2008 har skullet overholde den standard, som skal følges for at opnå tilgængelige websteder, er der ikke 

umiddelbart noget nyt i kravene til websteder1. 

Hvad er nyt? 

Tilgængelige mobilapplikationer 

Kravet om tilgængelige mobilapplikationer er ikke omfattet af aftalen fra 2007 mellem regeringen, KL og 

Danske Regioner, så her er der tale om et nyt krav, der vil være gældende fra 23. juni 2021. 

Tilgængelighedserklæring 

Et krav i direktivet er, at offentlige organer skal udarbejde og publicere en tilgængelighedserklæring, der 

bl.a. forklarer hvilke dele af webstedet/mobilapplikationen, der ikke er tilgængelige og hvorfor, samt hvilke 

eventuelle tilgængelige alternativer, der er indført. Ministeren for offentlig innovation vil fastsætte nærmere 

regler om tilgængelighedserklæringer. 

Der skal i en tilgængelighedserklæring være en beskrivelse af og et link til en ”feedback-mekanisme”, hvor 

enhver kan underrette det offentlige organ om, at deres websted eller mobilapplikation ikke overholder 

tilgængelighedskravene. Europa-Kommissionen forventes at fastsætte, at der i en tilgængelighedserklæring 

også skal være et link til en håndhævelsesprocedure, der kan benyttes, hvis det offentlige organ giver et 

utilfredsstillende svar på feedbacken.   

Hvad er ikke omfattet? 

I lovforslagets § 1, stk. 2-5 er der en række undtagelser for lovens anvendelsesområde. Undtaget er bl.a. 

dokumentformater offentliggjort inden 23. september 2018, hvor indholdet ikke er nødvendigt for aktive 

administrative processer i forbindelse med de opgaver, som det offentlige organ varetager, samt 

forudindspillede tidsafhængige medier (f.eks. lyd og video), der er offentliggjort inden 23. september 2020.  

Du kan læse mere om rækken af undtagelser i lovforslaget.  

 
  

                                                      

 

1 Vær opmærksom på, at siden dette dokument blev skrevet er WCAG 2.0 blevet opdateret til WCAG 2.1.   

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l126/20171_l126_som_fremsat.pdf
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EKSEMPEL FRA KOMBIT - KRAV TIL 
LEVERANDØRER AF WEBSTEDER OG 
SELVBETJENINGSLØSNINGER VED UDBUD 
 

Her er samlet eksempler fra KOMBIT på krav, der kan stilles i forbindelse med udbud af websteder 

eller selvbetjeningsløsninger, for at sikre lovmedholdelighed i forhold til webtilgængelighed. 

Kravene er udarbejdet til brug i KOMBITs organisation og projekter. Der er således tale om et 

eksempel på KOMBITs tilgang, som udelukkende deles til inspiration. Kravene deles i deres 

oprindelige form. Enhver brug af disse krav i original eller tilpasset form sker på eget ansvar. 

 

Krav#  Tilgængelighed for hjemmeside/selvbetjeningsløsning 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Webbaserede brugergrænseflader skal opfylde tilgængelighedskravene 

under Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, niveau 2, AA eller 

nyere. 

Bemærkning: Kravet skal sikre, at Systemet overholder Lov om tilgængelighed af offentlige 

organers websteder og mobilapplikationer med henblik på at gøre offentlige 

myndigheders websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for 

brugere, navnlig for personer med handicap. Dette sikres ved overholdelse af 

de internationale retningslinjer for tilgængelighed, Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG). Se for yderligere information:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20/ [Indhentet november 2017] 

For at opfylde kravene til tilgængelighed kræves det bl.a. at PDF-

dokumenter, der dannes i Systemet, skal være i PDF/A-2a format, at der 

anvendes HTML, XHTML og CSS på den af W3C foreskrevne måde, og at 

dokumenter opmærkes med alternativ tekst til billeder, linktekst, angivelse af 

tabelegenskaber, korrekt brug af overskrifter m.m. Det kan bl.a. understøttes 

vha. af format-skabeloner.  

Forretningsbehov: Overholdelse af Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og 

mobilapplikationer med henblik på at gøre offentlige myndigheders 

websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere, navnlig for 

personer med handicap. 

 

 

 

 

 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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Krav#  Tilgængelighedserklæring 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemets webapplikation og mobil applikation skal indeholde en ajourført 

tilgængelighedserklæring, der informerer om Systemets tilgængelighed. 

Bemærkning: 
 

Forretningsbehov: Overholdelse af Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og 

mobilapplikationer med henblik på at gøre offentlige myndigheders 

websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere, navnlig for 

personer med handicap. 

Lovens punkt vedr. tilgængelighed for offentlige organers mobilapplikationer træder i kraft 23. juni 2021. Pt. 

er kravene, som de mobile applikationer skal opfylde under udarbejdelse, men det forventes, at WCAG-

standarden udvides til også at omfatte mobilapplikationer.  

Hvis det ønskes, kan man, indtil kravene er klar (forventeligt i starten af 2018), stille krav til 

mobilapplikationer, som angivet nedenfor. 

Krav#  Tilgængelighed for mobilapplikationer 

Kategori: (K) Type: Ikke-funktionelt 

Beskrivelse: Systemets mobilapplikationer skal anvende tilgængelighedsfunktionalitet som 

tilbudt fra iOS og Android, jf. følgende: 

• https://developer.apple.com/accessibility/ios/ 

• https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/index.html 

Bemærkning:   

Forretningsbehov: 
 

 

  

https://developer.apple.com/accessibility/ios/
https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/index.html
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VIGTIGE DATOER2 

23. september 2018 
Loven træder i kraft, men det betyder ikke, at alle websteder og applikationer skal være tilgængelige fra 

denne dato. 

Dokumenter (PDF’er, Microsoft Office-dokumenter eller tilsvarende), der udgives efter denne dato skal 

være tilgængelige senest, når webstedet eller mobilapplikationen er omfattet af loven (se nedenfor). 

Dokumenter udgivet inden denne dato skal kun være tilgængelige, når webstedet eller mobilapplikationen 

er omfattet af loven, hvis indholdet er nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med de 

opgaver, som det offentlige organ varetager. 

23. september 2019 

Loven finder anvendelse på offentlige organers websteder, der er blevet offentliggjort efter loven er trådt i 

kraft den 23. september 2018. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at der menes nyoprettede 

websteder eller ”eksisterende websteder, der nyudvikles eller undergår markante ændringer for hele 

webstedets design, interaktion, funktionalitet eller formål. ”    

Hvis et websted er offentliggjort før 23. september 2018, er det ikke omfattet på dette tidspunkt. 

Indhold på ekstranet og intranet, som er offentliggjort før 23. september 2019 er ikke omfattet af loven, 

indtil sådanne websteder undergår en væsentlig ændring.  

Indhold på websteder og mobilapplikationer, der kvalificeres som arkiver, som hverken er opdateret eller 

redigeret efter 23. september 2019 er ikke omfattet af loven. 

23. september 2020 
Loven finder anvendelse på offentlige organers websteder, der er offentliggjort før loven trådte i kraft 23. 

september 2018.  Fra denne dato vil både nye og ældre websteder altså skulle være tilgængelige.  

Forudindspillede tidsafhængige medier (f.eks. video, lyd) udgivet efter 23. september 2020 skal være 

tilgængelige. Videoer, der fungerer som alternativ til tekst, behøver ikke blive gjort tilgængelige. 

23. juni 2021 
Loven finder anvendelse på offentlige organers mobilapplikationer.  

                                                      

 

2 Kilder: Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, Diversa 
og Digitaliseringsstyrelsen. 

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l126/20171_l126_som_fremsat.pdf
https://www.diversa.dk/vigtige-tidsfrister-i-eus-direktiv-om-tilg-ngeligheden-af-offentlige-organers-websteder-og
https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/hvad-sker-hvornaar/
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TILGÆNGELIGHED I DOKUMENTER 
Som det fremgår af afsnittet ’Vigtige datoer’ ovenfor, skal dokumenter, der udgives på et websted eller i en 

selvbetjeningsløsning efter 23. september 2018 være tilgængelige senest, når webstedet eller 

mobilapplikationen er omfattet af loven. Dokumenter udgivet før skal være tilgængelige, hvis indholdet er 

nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med de opgaver, som det offentlige organ 

varetager. I dette afsnit er samlet nogle generelle råd om, hvordan man kan sikre tilgængelighed i 

dokumenter. 

Opmærkning 
De dokumenter, som offentliggøres via en kommunes websted eller selvbetjeningsløsning skal opmærkes 

med alternativ tekst til billeder, linktekst, angivelse af tabelegenskaber, korrekt brug af overskrifter m.m.  

En måde at sikre, at dette gøres konsekvent og ensartet, er ved at anvende formatskabeloner.  

PDF 
Det kan være vanskeligt, at gøre PDF-filer tilgængelige, så generelt set, er det bedre at formidle indholdet 

på anden vis, f.eks. som klar tekst på webstedet. I Herning Kommune forsøger de i videst muligt omfang at 

undgå PDF-filer på hjemmesiden. Derfor vejleder kommunens web-specialister resten af organisationen i, 

hvordan de kan formidle indholdet på anden vis. 

Hvis man vælger at publicere dokumenter som PDF-filer på et websted eller i en selvbetjeningsløsning, 

skal konverteringen til PDF-format ske på en måde, der sikrer, at skærmlæsere kan tilgå indholdet i PDF-

filerne.  

Simple tekstdokumenter, der ikke indeholder grafer, tabeller, illustrationer, sidehoved/-fødder etc. kan 

konverteres til PDF med de seneste versioner af Office eller OpenOffice.  

Komplekse dokumenter kræver specialiserede værktøjer, som f.eks. Adobe Acrobat Pro. Standardsoftware 

til konvertering kan f.eks. anskaffes gennem SKI. 

Digitaliseringsstyrelsen har på deres hjemmeside beskrevet, hvordan man kan gøre en PDF tilgængelig – 

denne vejledningen er fra 2010.  

Dokumenter i borgers digitale postkasse 
Dokumenter, der sendes til en digital postkasse, bliver konverteret korrekt, hvis snitfladen til print på 

Serviceplatformen (SF1600 Print på Serviceplatformen under ’Borgerkontakt’) eller Digitaliseringsstyrelsens 

snitflade til Digital Post anvendes. Dokumenterne skal stadig være opmærket, inden de konverteres til PDF.  

Da skærmlæsere ikke kan tilgå dokumenter i en borgers digitale postkasse, skal borgeren downloade 

dokumenterne til sin computer, hvorfra en skærmlæser kan tilgå det. 

  

https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/vaerktoejskassen/vejledning/drift/vejledning-til-pdf-filer/
https://share-komm.kombit.dk/P133/_layouts/15/start.aspx#/Integrationsbeskrivelser/Forms/Grp%20efter%20Dataomrde.aspx


 

9 
 

ET STED AT STARTE 
 

1. Gennemgå eksisterende dokumenter på websteder (PDF, Microsoft Office-dokumenter eller 

tilsvarende). Vær opmærksom på, at opgaven med at få overblik over de dokumenter, som er 

publiceret på et websted, kan være stor. I Herning Kommune er der f.eks. mere end 10.000 PDF-

filer på hjemmesiden - hvis man også medregner bl.a. offentliggørelser, bilag til dagsordner og 

referater fra de politiske udvalg og lignende. Derfor er det vigtigt at komme i gang med at få skabt 

overblik over dokumenterne. 

- Kan dokumentet fjernes eller kan indholdet omdannes til html-indhold?  

- Er dokumentet nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med kommunens 

opgaver? Hvis ja, så skal det være tilgængeligt senest, når webstedet eller mobilapplikationen 

er omfattet af loven3.  

 

2. Lav stikprøve på tilgængelighed – der findes forskellige testværktøjer til dette.  

- I Digitaliseringsstyrelsens kortlægning af tilgængelighed af offentlige hjemmesider er bl.a. 

blevet anvendt SortSite3 fra Electrum, W3C CSS Validation Service, Web Accessibility Toolbar 

fra Accessible Information Solutions (AIS), Color Constrast Analyser, Web Developer og 

Accessibility Extensions til Mozilla Firefox, Color Constrast Analyser fra Snook og Color 

Constrast Analyser fra Jun.  

- Digitaliseringsstyrelsen har i 2012 udarbejdet en vejledning til tilgængelighedstest.  
 

3. Opmærk alle dokumenter, som skal offentliggøres på websteder eller selvbetjeningsløsninger og 

som ikke er opmærket i forvejen. Gør dem ikke for komplekse. 

 

4. Konverter simple dokumenter via f.eks. Office, OpenOffice og test f.eks. med et testværktøj. 

 

5. Konverter resterende, komplekse dokumenter via f.eks. Adobe Acrobat Pro. 

                                                      

 

3 Se Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.  

https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/biblioteket/
https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/vaerktoejskassen/testvejledning/
https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/pdf-filer-og-andre-dokumenter/

