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Høring over udkast til forslag til lov om tilgængelighed af offentlige 
myndigheders websteder og mobilapplikationer. 

 

Lovforslaget implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 
26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og 
mobilapplikationer. 

Den overordnede målsætning er at gøre det nemmere for personer med handicap at 
benytte offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer ved at stille krav om, 
at offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer er tilgængelige. Loven 
fastsætter krav om, at offentlige myndigheder skal anvende standarden EN 301 549 og 
senere opdateringer af denne for at gøre websteder og mobilapplikationer mere 
tilgængelige. Med tilgængelighed forstås de principper og teknikker, der skal tages højde 
for i udformning, udvikling, vedligehold og opdatering af websteder og 
mobilapplikationer med henblik på at gøre disse mere tilgængelige for brugerne, navnlig 
personer med handicap, fx at websteder kan læses op og navigeres i med skærmlæser, at 
brugeren kan benytte webstedet uden at kunne pege med en mus, og at skriftstørrelsen 
kan sættes op til brugerens behov. 

I 2007 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om anvendelse af åbne 
standarder for software i det offentlige. Aftalen indebærer, at parterne fra den 1. januar 
2008 skal anvende 7 sæt af åbne standarder i nye it-løsninger, herunder tilgængelighed af 
offentlige myndigheders hjemmesider. Der er således ikke noget nyt i kravene til de 
offentlige myndigheder for så vidt angår krav om tilgængelighed og brug af standarder 
på området. Kravet om tilgængelige mobilapplikationer er nyt og ikke omfattet af 
ovennævnte aftale. Dette krav vil først være gældende fra den 23. juni 2021.  

Lovforslaget vil som udgangspunkt være gældende for offentlige myndigheder inden for 
stat, region og kommune, herunder offentligretlige organer, som defineret i 
udbudsloven, med de undtagelser der følger af lovforslaget. Efter lovforslaget skal den 
enkelte offentlige myndighed afgive en ajourført tilgængelighedserklæring på eget 
websted, hvor der informeres om myndighedens websteder og mobilapplikationers 
tilgængelighed.  

Det er i lovforslaget vurderet, at der ikke er væsentlige ekstraomkostninger ved at gøre 
de offentligretlige organers websteder tilgængelige.  
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Lovforslaget går ikke ud over minimumsharmoniseringen fastsat i direktivet. 

Lovforslaget vedlægges til eventuelle bemærkninger senest 25. oktober 2017 kl. 12. 
Eventuelle bemærkninger bedes givet til Peter Houmann, pghou@digst.dk og cc til 
Mark Bech Jensen, mbeje@digst.dk 

 

Med venlig hilsen 

Peter Houmann 
Fuldmægtig 
T 4187 8717  
E pghou@digst.dk 
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