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Svar på høring - Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til 

universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett 

 

Statens jernbanetilsyn (SJT) viser til høringsbrev mottatt 2. juli 2019 vedrørende forslag til 

gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og 

mobilapplikasjoner i norsk rett. Departementet ber særlig om innspill hva gjelder 

virksomhetenes kostnader knyttet til å oppdatere nettløsninger i henhold til de nye kravene og 

forslag til dato for ikrafttredelse og overgangsperiode.  

 

SJT har i dag intranett og ekstranett med i sum cirka 1.500 sider. Uavhengig av å innfri de til 

enhver tid gjeldende lovkrav, fordrer nettløsningene løpende forvaltningskostnader som ikke er 

ubetydelige for en relativt liten statlig virksomhet. Å innfri oppdaterte retningslinjer fra WCAG 

20.0 til 2.1 vil innebære ytterligere engangskostnader og løpende kostnader. SJT har hatt dialog 

med nettforvalter om de oppdaterte retningslinjene. På bakgrunn av denne dialogen er det 

grunn til å anta at Vista Analyses beregninger i rapport 2018/01 om kostnader knyttet til 

implementering, langt på vei er realistiske. 

 

SJT mener at å etterleve kravene i WCAG 2.1 fordrer en ikke ubetydelig investering for en 

virksomhet med et relativt begrenset nedslagsfelt for sin nettbaserte kommunikasjon – 

virksomheter underlagt SJTs tilsyns- og tillatelsesregime. 

 

SJT vil på bakgrunn av ovenstående anmode KMD om å vurdere en noe lengre 

overgangsperiode eller andre tiltak av hensyn til kostnadsbildet for implementering av 

oppdaterte retningslinjer. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Karianne Dahl-Nilsen 

Avdelingsdirektør, Regelverk og internasjonalt 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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