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Sjekk av universell utforming for Stor-Elvdal kommune ble gjennomført i april 2021. 
Dette er ikke en komplett gjennomgang av hele nettstedet opp mot WCAG 
standarden, men en sjekk av de viktigste punktene.  
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Funn som kommunen kan rette opp selv 
 

Lenker skal være beskrivende 

Det skal være tydelig hvor du havner når du klikker på en lenke. Er lenken utydelig kan 

det føre til misforståelser eller at brukeren ikke klikker i det hele tatt. Minstekravet er at 

det skal være mulig å forstå lenkens mål når man leser lenken i den konteksten den 

står i. Vi anbefaler at selve lenketeksten er selvbeskrivende, da skjermleserbrukere ofte 

kun leser overskrifter og deretter hører gjennom lenker. De vil med andre ord ikke lese 

lenker ut fra kontekst de står i. I praksis betyr det at lenketekster ikke bør bestå av bare 

ett ord, men av flere ord som sammen beskriver hvor lenken går. 

 

Funn fra testen 

Vi anbefaler at lenketekster er selvbeskrivende, slik at de er forståelige for alle lesere. 

Under vil dere finne noen tips til forbedringer av lenketekster på Stor-Elvdal kommune 

sine nettsider. 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/ 

 

 
 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-

endre/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/ 

 

Forslag til lenketekst: «På Ambita sine 
nettsider finner du tilgjengelige priser 
på eiendomsprodukter du kan bestille 
for din eiendom». Norsk 
Eiendomsinformasjon AS har endret 
navn til Ambita. Vi anbefaler at dere 
benytter det nye navnet når dere 
omtaler firmaet. 

Dersom lenketeksten «www.mhbr.no» blir 
lest opp for en bruker som benytter 
skjermleser, vil ikke brukeren forstå hvorfor 
han skal gå til denne siden.  

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/
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https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-

endre/endre-eiendom/dele-fra-eiendom/  

 

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/bostotte/ 

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/kontakt-oss/ 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-

avlop/veg/gravearbeid/ 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/koronavirus/vaksinering/ 

 

 

Vi anbefaler at hele setningen gjøres om til en lenke.  

 

Vi anbefaler at alle telefonnummer gjøres klikkbare. Da kan brukere som 
leser nettsiden på mobilen lett klikke på lenken for å ringe nummeret.  

Forslag til lenketekst: «Skriv ut 
situasjonskart via kommunens kartportal». 

Vi anbefaler at epostadressen gjøres om til 
en lenke. Da kan brukere lett klikke på 
lenken for å sende epost til Stor-Elvdal.  

Vi anbefaler at epostadressen og 
telefonnummer gjøres om til en lenke.  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/endre-eiendom/dele-fra-eiendom/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/endre-eiendom/dele-fra-eiendom/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/bostotte/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/kontakt-oss/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/veg/gravearbeid/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/veg/gravearbeid/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/koronavirus/vaksinering/
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https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/naring-og-landbruk/skogbruk/ 

 
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-

avlop/veg/gravearbeid/ 

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/ 

 

 

Når vi klikker på denne 
lenken, kommer vi til en 
feilside. 

Det er vanskelig for en bruker som benytter skjermleser å få med 
seg innholdet i nyhetene fra Facebook.  

Lenke til retningslinjene mangler.  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/naring-og-landbruk/skogbruk/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/veg/gravearbeid/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/veg/gravearbeid/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/
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Det er noen artikler på Stor-Elvdal sine nettsider som mangler 

innhold.  

 

Her er noen eksempler:  

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/trygt-

barnehagemiljo/  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/barn-med-

nedsatt-funksjonsevne/  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/endre-og-

oppsigelse/  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/for-

barnehagestyrere/  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidsklubb/  

 

Alternativ bildetekst på bilder 

Alternativ bildetekst er viktig for de som ikke kan se bilder eller som har skrudd av 

bildevisning. Teksten skal beskrive bildets motiv på en kort og konsis måte, der du 

begynner med det viktigste. Bilder som er lenket skal ha en alternativ bildetekst som i 

tillegg beskriver lenkes mål.  

 

  

Flere av lenkene under 
hovedmenyen fungerer 
ikke. 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/trygt-barnehagemiljo/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/trygt-barnehagemiljo/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/barn-med-nedsatt-funksjonsevne/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/barn-med-nedsatt-funksjonsevne/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/endre-og-oppsigelse/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/endre-og-oppsigelse/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/for-barnehagestyrere/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/for-barnehagestyrere/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidsklubb/
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Funn fra testen 

Under finner du noen tips til forbedring av alternative tekster for bildene på Stor-Elvdal 

kommune sine nettsider.  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/   

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/koronavirus/ 

  

 

 https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-
unge/barnehage/barnehagene-i-stor-elvdal/sollia-barnehage/ 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/oppvekst-og-
utdanning/barnehage/barnehagene-i-stor-elvdal/sollia-barnehage/  

 

 

Bildet mangler alternativ tekst.  

  

Bildene i denne artikkelen mangler 
alternativ tekst, så da har CMS-
løsningen satt inn standardteksten 
«Klikk for stort bilde», som ikke gir 
mening for leseren. Forslag til 
alternativ tekst: «Logo til 
frivillighetssentralen i Stor-
Elvdal».   

 

Brukere som har nedsatt syn vil ikke kunne lese teksten over. Vi vil 
anbefale dere å tilgjengeliggjøre teksten som ren tekst, slik at alle 
kan lese informasjonen som blir gitt.  

  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/koronavirus/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/barnehagene-i-stor-elvdal/sollia-barnehage/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/barn-og-unge/barnehage/barnehagene-i-stor-elvdal/sollia-barnehage/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/barnehage/barnehagene-i-stor-elvdal/sollia-barnehage/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/barnehage/barnehagene-i-stor-elvdal/sollia-barnehage/
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https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/vann-og-
avlop/vannmaler/ 

 

 

Tekst og struktur 

God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå. 

For best mulig effekt, både for lesbarhet og tekstens troverdighet, bør tekstens 

struktur og utseende være konsekvent gjennom hele nettstedet. 

Sidetittel for nettsiden skal alltid være overskriftsnivå <h1>, mens overskrift på artikkel 

er overskrift <h2>. Man bruker videre overskriftsnivåer <h3> til <h6> for å strukturere 

innhold i artikkel. Rekkefølgen på nivåene skal være korrekt. Nedover i nivå går du ett 

steg om gangen, oppover avhenger det av hvordan teksten skal bygges opp. <h1>-

<h2> og <h1>-<h1> er tillatt, <h1>-<h3> er ikke tillatt.  

 

Funn fra testen 

Under listes noen overskrifter fra Stor-Elvdal kommune sine nettsider som ikke har 

korrekt overskriftsnivå.  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/corona/vaksine/  

 

 

Feil i rekkefølgen på 
overskriftskodene. 
Rekkefølgen skal være h1, h2, 
h3 og så videre. Overskriften 
«Små leveringer så langt, men 
håp om økning.» og 
overskriftene under har 
overskriftstype h3, men skulle 
vært h2.  

Bildene i denne artikkelen 
mangler alternativ tekst.   

  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/vannmaler/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/vannmaler/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/corona/vaksine/
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https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/corona/vaksine/ 

  

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/avfall-og-
miljo/forurenset-grunn/ 

 

 

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/beredskap/  

 

 

  

Overskriften «Eksempler på situasjoner 

som kommunen får ansvaret for å 

håndtere i en krisesituasjon:» kommer 

direkte etter overskrift h1, og skal 

derfor være h2.  

Overskriften «Små leveringer så langt, 
men håp om økning» og overskriftene 
under har overskriftstype h3, men skulle 
vært h2.  

Vi anbefaler dere å fjerne de tomme overskriftene i artikkelen. Selv om 
overskriften er tom vil den bli opplest for brukere som benytter 
skjermleser.  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/corona/vaksine/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/avfall-og-miljo/forurenset-grunn/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/avfall-og-miljo/forurenset-grunn/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/beredskap/
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https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/omsorgstonad/ 

 

 

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/kartportal/kartportal-oversikt/ 

  

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/  

  

 

Overskriften «SÅTE Kart» og 
overskriftene under har 
overskriftstype h3, men skulle vært 
h2.  

Overskriftene i denne artikkelen ser ut som 
overskrifter da fet skrift er benyttet. Alle 
overskriftene bør kodes som overskrifter, slik at 
brukere som benytter skjermleser kan få de 
opplest som overskrifter. 

Feil i rekkefølgen på 
overskriftskodene. Overskriften 
«Hvordan søke om omsorgsstønad» 
har overskriftstype h3, men skulle 
vært h2.  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/omsorgstonad/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/felles/kartportal/kartportal-oversikt/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-1-vann-avlop-septik-og-renovasjon/
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https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/priser-og-gebyrer/6-2-utleieboliger-omsorgs-og-trygdeboliger/ 

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/endre-eiendom/pavise-grenser/  

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/  

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/rad-ved-
stengt-eller-brunt-vann/ 

 

 
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-
endre/ma-jeg-soke/  

 

  

Overskriftene i denne artikkelen er 
ikke kodet som overskrifter.  

Overskriften i denne artikkelen er 
ikke kodet som en overskrift.  

Feil i rekkefølgen på overskriftskodene. 
Overskriftene «Hvis du opplever brunt 
eller misfarget vann kan du gjøre 
følgende:» og de andre overskriftene 
under, har overskriftstype h3, men 
skulle vært h2.  

Overskriftene i denne artikkelen ser ut 
som overskrifter da fet skrift er 
benyttet. Overskriftene bør kodes som 
overskrifter, slik at brukere som 
benytter skjermleser kan få de opplest 
som overskrifter.  

Tekstlinjene i tabellen med fet 
skrift ser ut som overskrifter, men 
de er ikke kodet som det.   

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-2-utleieboliger-omsorgs-og-trygdeboliger/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-2-utleieboliger-omsorgs-og-trygdeboliger/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/endre-eiendom/pavise-grenser/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/endre-eiendom/pavise-grenser/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/priser-og-gebyrer/6-7-gebyrregulativ-for-eiendomsopplysninger/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/rad-ved-stengt-eller-brunt-vann/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/rad-ved-stengt-eller-brunt-vann/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/ma-jeg-soke/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/ma-jeg-soke/
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https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/helse-og-velferd/tiltak-for-
funksjonshemmede/omsorgstonad/  

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/bostotte/  

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/startlan/ 

 

 

 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/vann-og-
avlop/vannmaler/ 

 

 

  

Tom overskrift bør fjernes.  

Overskriftene «Hvordan søke om 
omsorgsstønad» og «Klageadgang» 
har overskriftstype h3, men skulle vært 
h2. Dette problemet gjelder flere 
overskrifter i samme artikkel.  

Overskriftene «Hvem kan få bostøtte?» er 
overskriftstype h3. Den bør endres til 
overskriftstype h2.    
 

Overskriftene «Får du ikke lån i banken?» er overskriftstype 
h3.  Den bør endres til overskriftstype h2.    
 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/helse-og-velferd/tiltak-for-funksjonshemmede/omsorgstonad/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/helse-og-velferd/tiltak-for-funksjonshemmede/omsorgstonad/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/bostotte/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/sosiale-tjenester/startlan/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/vannmaler/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/avfall-veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/vannmaler/
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Språk i artikler 

I WCAG finnes det et bør-krav som gjelder leseferdighet. Det sier at dersom det finnes 

innhold på nettsiden som krever høye leseferdigheter, så skal det finnes et mer lettlest 

alternativ. Med høyere leseferdigheter menes det nivå som forventes etter norsk 

ungdomsskole. Vi oppfordrer i stedet våre kunder til å skrive tekster som alle kan 

forstå.  

 

Et godt råd for å ha fokus på klarspåk når du skriver artikler: Tenk deg at du skal finne 

informasjon raskt – da ville du kjapt lest overskriftene på en side. Det er derfor viktig at 

avsnittene under en overskrift har innhold man forventer å lese om etter å ha lest 

overskriften. I tillegg må ingressen gi et tydelig hint om hva artikkelen handler om. 

 

Funn fra testen 

Under finner du noen forslag til språkforbedringer.  

https://engerdal.preprod.acos.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/sok-
barnehageplass/  
 

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/aktuelt/status-covid19-23-1-21-klokken-16-
00.1284.aspx  

  

 

  

Hva menes med at 
oppsigelsen avrundes 
oppover?  Er det mulig å 
skrive den setningen litt 
klarere slik at det ikke er 
tvil om hva som menes?  

Noen steder i artikkelen er et 
klokkeslett skrevet slik, 08.00 og 
18.00. Andre steder i artikkelen er 
klokkeslett skrevet slik, kl. 08.00 – 
15.30. Vi anbefaler at klokkeslett 
blir skrevet på samme måte alle 
steder på nettstedet deres.  

https://engerdal.preprod.acos.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehageplass/
https://engerdal.preprod.acos.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehageplass/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/aktuelt/status-covid19-23-1-21-klokken-16-00.1284.aspx
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/aktuelt/status-covid19-23-1-21-klokken-16-00.1284.aspx
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https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-
fritid/frivilligsentralen/jeg-onsker-hjelp/  

 

 

https://stor-
elvdal.preprod.acos.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=44&lang=1&MId1=7 

 

 

Filmer skal være tilgjengelig for alle 

All informasjon på nettsted skal være tilgjengelig for alle brukere. Dersom informasjon 
presenteres ved hjelp av video skal videoen være tekstet. Alternativt skal 
informasjonen som presenteres i videoen oppsummeres tekstlig.  
 

Funn fra testen 

Ingen 

 

Tabeller skal kunne brukes av alle 

For at tabeller skal kunne tolkes og forstås rett er det viktig at de kodes riktig. Det 

gjelder både for de som ser tabellen, og spesielt for de som bruker hjelpemidler. 

Rad- og kolonneoverskrifter skal kodes som nettopp dette (<th>), slik at det er mulig å 

forstå hva innholdet i tabellen betyr. 

I denne artikkelen står det at brukeren 
må fylle ut et skjema dersom han har 
behov for bistand. Hvor finner brukeren 
dette skjemaet?    

Dersom «frivill» er navnet på 
dansegruppen, anbefaler vi at det skrives 
med stor forbokstav. Ordet «holde» 
skrives «holder». 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/jeg-onsker-hjelp/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentralen/jeg-onsker-hjelp/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=44&lang=1&MId1=7
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=44&lang=1&MId1=7
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Tabellens tittel skal kodes som <caption>, og ikke som en vanlig overskrift (som for 

eksempel <h3>). Dette er fordi caption har en kobling til selve tabellen (både visuelt og 

teknisk) som gjør at de hører sammen, noe den vanlige overskriften ikke har. 

Komplekse tabeller gjør innholdet vanskelig å forstå. Prøv derfor å holde tabellen så 

enkel så mulig, del gjerne opp i flere tabeller. 

 

Funn fra testen 

Tabellene som er undersøkt på Stor-Elvdal kommune sine nettsider tilfredsstiller krav 

for universell utforming.  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/helse-og-

velferd/hjemmetjenester/hjemmehjelp/  

 

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-

endre/endre-eiendom/arealoverforing/  

 

For å gjøre tabellen 
lettere å lese for 
brukere med 
skjermleser, anbefaler vi 
å fjerne tomme felter.  

For å gjøre tabellen 
lettere å lese for brukere 
med skjermleser, 
anbefaler vi å fjerne 
tomme felter.  

https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/helse-og-velferd/hjemmetjenester/hjemmehjelp/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/helse-og-velferd/hjemmetjenester/hjemmehjelp/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/endre-eiendom/arealoverforing/
https://stor-elvdal.preprod.acos.no/tjenester/bolig-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/endre-eiendom/arealoverforing/

