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Behandling: 
 
Interpellasjon fra ordfører vedrørende HC-parkering i Børsa 
Til kommunedirektøren 
 
Området rundt og ved Skaun rådhus har mye besøk.  Det er tilrettelagt for parkeringsplasser på 
parkeringshuset og i området mellom rådhuset og legekontoret.  
Når det gjelder HC-plasser er situasjonen slik at det er tilrettelagte plasser på parkeringshuset og 
ved legekontoret. Plassene på parkeringshuset er omtrent utilgjengelige da inngangspartiet har 
tunge manuelle dører, høye dørstokker og vinklinger som gjør det umulig å forsere med 
hjelpemidler eller om man er dårlig til bens. Det er ofte ledige HC-plasser ved legekontoret. 
Området har mange funksjoner. Foruten rådhusets kontorer og kantine er NAV, Apoteket, 
Helsestasjonen, Psykisk helse, postkontor, frisør m fl på plassen. Innkjøringen ved apoteket er 
skiltet med innkjøring forbudt.  
Det er dessverre flere som er dårlige til bens og som allikevel tar sjansen på å sette bilen på 
området utenfor apoteket for å klare å gå den korte vegen inn til apoteket. Det er dessverre også 
slik at noen av disse har blitt bøtelagt med bøter opp mot 6000 kr.  
Interpellanten er klar over at dette er sjåførens eget ansvar, men har over tid observert og hatt 
medlidenhet med de av disse som har vært alvorlig dårlig til bens og tatt sjansen på å kjøre inn. 
Det at det antagelig kan være ledige plasser borte ved legekontoret har for noen ikke vært et 
alternativ. Da særlig på vinterføre.  
På sørsiden av apoteket er det et asfaltert område med god plass for 1-2 biler. Om man hadde 
flyttet innkjøring forbudt skiltene noen meter lengre inn og samtidig merket denne plassen med 
HC-skilt som sier at her kan man da parkere i maks 15 min ved besøk på apoteket, ville det lettet 
situasjonen for mange. 
Denne plassen er ikke regulert il parkeringsformål. 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret ber om at kommunedirektøren fremmer en dispensasjonssak som gjør det mulig 
å tilrettelegge for kort HC-parkering sør for apoteket. Kommunedirektøren bes i denne 
sammenheng vurdere HC-plassene på parkeringshuset. 
 
 
Votering: 
Interpellentantes forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 



 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret ber om at kommunedirektøren fremmer en dispensasjonssak som gjør det mulig 
å tilrettelegge for kort HC-parkering sør for apoteket. Kommunedirektøren bes i denne 
sammenheng vurdere HC-plassene på parkeringshuset. 
 


