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Evalueringsrapport for webtilgængelighed

Sagsnummer: EMN-2022-03593
Dokumentnummer: 6845305
Sagsbehandler:

Websitets navn og URL
Ålbæk Havn, Frederikshavn Kommune - (Subsite til Frederikshavn kommunes
overordnede hjemmeside)
URL: https://aalbaekhavn.frederikshavn.dk/

Evalueringsform
Evalueringen af aalbaekhavn.frederikshavn.dk bygger på tilsagn fra
hjemmesideleverandøren, en manuel selvevaluering og måling af tilgængeligheden ved
hjælp af Siteimprove.

Teknisk platform
Content management system: UmbracoOpenPublicWeb – bygget i Umbraco 8.
Hjemmesiden er overflyttet fra Umbraco 7 til Umbraco 8 i foråret 2021.
Leverandørens navn: Kruso
CVR-nummer: 25524365
Frederikshavn Kommune har indgået en leveranceaftale, hvor webbureauet Kruso
løbende forpligter sig til at opfylde de tekniske tilgængelighedskrav jf. WCAG 2.1 på
AA-niveau. Derfor er kommunens farvedesign justeret på enkelte punkter, således
kontrasten er i overensstemmelse med kravene.

Centeransvarlig hjemmeside redaktør
Ålbæk Havn hører under Center for Ejendomme, Park og Vej i Frederikshavn
Kommune. For at sikre korrekt hjemmesideindhold på Ålbæk Havns hjemmeside, er det
en fast hjemmesideredaktør/(centeransvarlig) person som sikrer indholdet i samråd
med havnefogeden på Ålbæk Havn.
Centeransvarlig web redaktør for Ålbæk Havn:
Lone Lønstrup Christensen

Lone Lønstrup Christensen
Direkte telefon:
+45 9845 6203
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Hjemmesiden ”Ålbæk Havns” indhold
Frederikshavn Kommune har ansvaret for, at det indholdsmæssige på hjemmesiden
opfylder tilgængelighedskravene. Den nævnte redaktør er undervist i, hvordan man
bedst muligt sikrer webtilgængeligheden.
Pdf-filer
Ålbæk Havn tilstræber at bruge færrest muligt pdf-filer.
Der er dog en side på Ålbæk Havn’s hjemmeside, som indeholder pdf’filer i et ikke
tilgængeligt format. Siden indeholder forskellige kort, som vi har svært ved at gøre
tilgængelige. De er tilføjet i tilgængelighedserklæringen. Vi har indsat
kontaktoplysninger på siden, så man til enhver tid telefonisk kan få fortalt, hvad kortene
indeholder.
Typografier
Hjemmesideredaktørerne bruger hjemmesidens typografier konsekvent, så sidetitler
(H1) efterfølges af overskriftstypografierne H2 og H3 i nævnte rækkefølge. Oplistninger
med punkttegn eller nummererede lister er lavet i løsningen og kan læses op af
skærmlæser jf. leverandøren, Kruso.
Alternative tekster
Alle billeder brugt på Ålbæk Havns hjemmeside har alternative tekster. Allerede ved
upload af billede sættes den alternative tekst på.
Alle linktekster har alternative tekster, således der er en linkadresse/URL og en linktitel.
Under linktitel skriver redaktøren, hvor linket fører hen.
Der er også alternative tekster på links til mailadresser og telefonnumre, fx ”Send en
mail til havnefoged Tom Munk i Ålbæk Havn” eller ”Ring til havnekontoret på Ålbæk
Havn”.
Ingen brug af billeder indeholdende tekst
Ålbæk Lystbådehavn bruger ikke billeder med tekstindhold.
Videoer
Vi benytter ikke videoer på Ålbæk Havns hjemmeside.
Feedback-funktion
På https://aalbaekhavn.frederikshavn.dk/ er der på samtlige sider en feedbackfunktion,
som borgere kan bruge både anonymt eller med oplysning om e-mail og navn.
Webredaktøren tjekker dagligt på alle hverdage, om der er indkommet feedback, og de
kan se, hvilken side feedbacken er afsendt fra. Det kan være en god oplysning i forhold
til at vurdere, hvad feedbacken er foranlediget af, og hvad vi kan gøre anderledes. I
mange tilfælde, er feedbacken ikke omhandlende hjemmesidens funktionalitet, men
kan være konkrete spørgsmål om bestilling af bådplads i Ålbæk Havn.
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Med venlig hilsen
Lone Lønstrup Christensen
Administrativ assistent
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