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Gennemgang af grundejerforeningens veje og vendepladser 

Indledning 

Bestyrelsen har i juli/august 2022 gennemgået grundejerforeningens veje og vendepladser for at afdække 

behovet for opgraderinger i forbindelse med implementering af ny affaldsløsning i Hjørring Kommune. Som 

en del af denne vurdering er der gennemført en besigtigelse af samtlige veje samt en opmåling af 

vejbredde i de områder hvor vejene er smalle. 

Hjørrings Kommunes krav til vejstandard 

Hjørring Kommune har udarbejdet retningslinjer for veje og vendepladser. Nedenstående følger en kort 

præsentation af retningslinjerne. 

Retningslinjer for veje Retningslinjer for vendeplader 
I henhold til Hjørring Kommunes retningslinjer skal 
alle vejer have fast bærende underlag (f.eks. 
stabilgrus), og vejens bredde skal være minimum 3 
meter. 

Vendepladserne skal have en størrelse, så 
skraldebilen kan komme til at vende. 
 

  
Retningslinje ved tømning  

I henhold til retningslinjen skal der være plads til at til 
at stå ud af skraldebilen ved tømning. Det vil typisk 
ske ved indkørslerne, og hvor der typisk er en større 
vejbredde eller græsarealer.  
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I det følgende foretages der en detaljeret gennemgang af veje og vendepladser i hele grundejerforeningens 

område. Desuden har bestyrelsen foretaget en gennemgang af Hjørring Kommunes forslag til hvordan en 

individuel løsning kan etableres. 

Søndre Fyrreklit 

Vendeplads 

Der etableres en vendeplads sydvest for Søndre Fyrreklit nr. 10. Vendepladsen etableres indenfor 

eksisterende vejmatrikel, og i princippet som vist på nedenstående skitse. 

 

Vejbredde 

Søndre Fyrreklit har en vejbredde på minimum 3 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 

til 4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord/sand: ca. 20 m3. 

• Stabilgrus: ca. 20 m3 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor eksisterende vejmatrikel tilhørende grundejerforeningen. 
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Fyrreklitten 

Vendeplads 

Der er en eksisterende vendeplads sydvest for Fyrreklitten nr. 26. Vendepladsen er beliggende indenfor 

eksisterende vejmatrikel, og i princippet som vist på nedenstående skitse. 

 

Vejbredde 

Fyrreklitten har en vejbredde på minimum 3 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 til 4 

meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en minimumsbredde 

på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 0 

• Stabilgrus: 0 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor eksisterende vejmatrikel tilhørende grundejerforeningen. 
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Fyrreklitten 1B, 3, 5 og 7 

Vendeplads 

Der er udmatrikuleret et areal til vendeplads ved nr. 3.  

 

Vejbredde 

Fyrreklitten har en vejbredde på minimum 3 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 til 4 

meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en minimumsbredde 

på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 15 m3. 

• Stabilgrus: 15 m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor eksisterende vejmatrikel. 
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Rævestien 

Vendeplads 

Der kan etableres en vendeplads i eksisterende vejkryds ved Rævestien 3,4 og 5. Der skal foretages mindre 

udvidelser for at skraldebilen kan vende i området. Alternativt kan der etableres en vendeplads i området 

ved Rævestien 6. 

 

Vejbredde 

Rævestien har en vejbredde på minimum 2,9 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 til 

4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: ca. 10 m3. 

• Stabilgrus: ca. 10 m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor eksisterende vejmatrikel tilhørende grundejerforeningen. Alternativt 

placeres vendepladsen ved Rævestien nr. 6 hvor den største del af vendepladsen placeres indenfor 

vejmatriklen. 
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Ingeborgklit 27 

Vendeplads 

Eksisterende vendeplads ved Ingeborg Klit 27 opgraderes. Vendepladsen placeres i princippet som vist på 

nedenstående skitse. 

 

Vejbredde 

Ingeborgklit har en vejbredde på minimum 2,8 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 til 

4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 0 

• Stabilgrus: 10 m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres på matrikel 126hz, Sdr. Tornby By, Tornby. 
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Ingeborgklit 24A 

Vendeplads 

Eksisterende vendeplads ved Ingeborg Klit 24A opgraderes.  

Vendepladsen placeres delvist indenfor vejmatrikel og vejudlæg, og i princippet som vist på nedenstående 

skitse. 

 

Vejbredde 

Ingeborgklit har en vejbredde på minimum 2,8 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 til 

4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 20 m3. 

• Stabilgrus: 20 m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor vejmatriklen tilhørende grundejerforeningen samt delvist på matrikel 

126oc og 126al, Sdr. Tornby By, Tornby. 
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Ingeborghusvej 5 

Vendeplads 

Skraldebilen vender i dag ved Ingeborghusvej nr. 5. Eksisterende vendeplads opgraderes.  Vendepladsen 

placeres i princippet som vist på nedenstående skitse. 

 

Vejbredde 

Ingeborghusvej har en vejbredde på minimum 2,8 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 

3,5 til 4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 10 m3. 

• Stabilgrus: 10 m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor eksisterende vejudlæg og delvist på matrikel 126ao og 126oc, Sdr. Tornby 

By, Tornby 
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Strandklitten 17 

Vendeplads 

Skraldebilen vender i dag ved Strandklitten 17, 21, 23. Eksisterende vendeplads opgraderes.  

Vendepladsen placeres delvist indenfor eksisterende vejmatrikel, og i princippet som vist på nedenstående 

skitse. 

 

Vejbredde 

Strandklitten har en vejbredde på minimum 3 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 til 

4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 30m3. 

• Stabilgrus: 30m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor vejmatriklen tilhørende grundejerforeningens samt delvist på matrikel 

126is, Sdr. Tornby By, Tornby 
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Strandklitten 31 

Vendeplads 

Skraldebilen vender i dag ved Strandklitten 31. Eksisterende vendeplads opgraderes. Vendepladsen 

placeres delvist indenfor eksisterende vejmatrikel, og i princippet som vist på nedenstående skitse. 

 

Vejbredde 

Strandklitten har en vejbredde på minimum 3 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 til 

4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 10 m3. 

• Stabilgrus: 10 m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor vejmatriklen tilhørende grundejerforeningen samt delvist på matrikel 126 

ao, Sdr. Tornby By, Tornby 
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Strandklitten 18 

Vendeplads 

Alternativt til vendeplads ved Strandklitten 31 kan der etableres en vendeplads i krydsområdet ved 

Strandklitten 20-22.  

Vendepladsen placeres i princippet som vist på nedenstående skitse. 

 

Vejbredde 

Strandklitten har en vejbredde på minimum 3 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 3,5 til 

4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 10 m3. 

• Stabilgrus: 10 m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres delvist på matrikel 126ao og 126lm, Sdr. Tornby By, Tornby 
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Nordre Strandklit 4 

Vendeplads 

Der etableres en vendeplads i krydsområdet syd for Nordre Strandklit 4. Vendepladsen placeres delvist 

indenfor vejmatriklen, og i princippet som vist på nedenstående skitse. 

 

Vejbredde 

Nordre Strandklit har en vejbredde på minimum 3 meter. Ved indkørslerne til sommerhusene er bredden 

3,5 til 4 meter. Det vurderes, at bevoksning på dele af vejrabatten fjernes således at vejen får en 

minimumsbredde på 3 meter. 

Anlægsarbejder 

• Afgravning af jord: 15 m3. 

• Stabilgrus: 15 m3. 

• Tilretning/justering af vejrabatter 

Ejendomsforhold 

Vendepladsen placeres indenfor vejmatrikel tilhørende grundejerforeningen samt delvist på matrikel 

126fm og 126mr, Sdr. Tornby By, Tornby 
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Hjørring Kommunes forslag til hvordan en individuel løsning kan etableres. 

Hjørring Kommune har gennemgået alle vejer og vendepladser i området og har på den baggrund 

udarbejdet et forslag til løsning. 

Søndre Fyrreklit 

Der skal etableres vendeplads for enden af vejen, og bredden skal justeres en smule. 

Fyrreklitten 

Der skal etableres vendeplads for enden af vejen, og bredden skal justeres en smule. Skraldebilen kan 

bakken ind til nr. 7.  

Ingeborg Klit 

Der skal etableres vendeplads for enden af vejen, og bredden skal justeres en smule. Der etableres en 

fælles affaldsløsning for nr. 23, 25 og 27 ved vendepladsen, se nedenstående kort. 

 

Der etableres en fælles affaldsløsning for nr. 18, 24A, 24B, 24C og 28, se nedenstående kort. 

Skraldespandene kan placeres på vejmatriklen i området ved nr. 18. 
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Der etableres en fælles affaldsløsning for nr. 5, 7 og 9, se nedenstående kort. Skraldespandene kan placeres 

på vejmatriklen langs Ingeborg Klit.   

 

Ingeborghusvej 

Der etableres en fælles affaldsløsning for alle sommerhuse på Ingeborghusvej, se nedenstående kort. 

Skraldespandene kan evt. placeres på vejmatriklen langs Ingeborgklit.   

 

Strandklitten 

Der skal etableres vendeplads for enden af vejen, og bredden skal justeres en smule.  

Der etableres en fælles affaldsløsning for nr. 19, 21, 23 og 27, se nedenstående kort. Skraldespandene kan 

placeres på vejmatriklen langs Strandklitten, f.eks. ved nr. 18. 
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Nordre Strandklit 

Der skal etableres vendeplads ved nr. 4, og bredden skal justeres en smule.  

Der etableres en fælles affaldsløsning for nr. 2C, 4, 8 og 10, se nedenstående kort. Skraldespandene kan 

f.eks. på vejmatriklen ved Nordre Strandklit nr. 8. 
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Samlet vurdering 

Gennemgangen af veje og vendepladser i grundejerforeningens område viser at der en behov for en 

opgradering for at imødekomme Hjørring Kommunes retningslinjer for veje og vendepladser. Desuden 

vurderes det at der under alle omstændigheder vil være behov for opgradering af veje og vendeplader for 

at imødekomme fremtidige krav til levering af varer og byggematerialer mv. Det vurderes at en opgradering 

af vendepladser vil bidrage til at forbedre trafiksikkerheden i området da varebiler og lastbiler kun skal 

bakke når de vender på vendepladsen. I dag er skal lastbiler bakke over større afstande for at finde et sted 

at vende.  

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at lave et detaljeret anlægsoverslag. Det vurderes at 

kravet til vejbredde kan imødekommes ved at vegetation og jord i vejrabatterne afgraves således at vejene 

får en bredde på minimum 3 meter. Kravet til ekstra areal ved tømning vurderes ikke at være et problem, 

da der i alle indkørsler til sommerhusene er ekstra vejbredde og græsrabatter. En justering af vejrabatter 

vurderes at koste i størrelsesorden 15.000 kr. – 30.000 kr. Etablering og opgradering af vendepladserne 

vurderes at koste i størrelsesorden 50.000 kr. – 200.000 kr. 

 

Hirtshals den 24. august 2022 

 

 

 

 

 

 

 


