
















































© Lantmäteriet, 2014. Ur GSD-produkter ärende 106-2004/188-X0 2 41 km

1:160 000

Översiktskarta Söderhamns kommun
Utökat strandskydd inom Söderhamns kommun.
Koordinaterna är angivna i SWEREF 99 TM.

Bilaga 1

Begränsning utökat strandskydd 300 meter

Utökat strandskydd 300 meter
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1:30 000

Klacksörarna

Det utökade strandskyddet gäller Klacksörarna samt alla öar 
och skär inom den blå gränslinjen på kartan med koordinaterna
(617482, 6808530), (616287, 6807671), (619126, 6802893) 
och (621627, 6804420). 

Koordinaterna är angivna i SWEREF 99 TM.

Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser i gällande
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bilaga 1
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Prästgrundet

Det utökade strandskyddet gäller Prästgrundet samt alla öar 
och skär inom den blå gränslinjen på kartan med koordinaterna
(623962, 6804264), (623338, 6802524), (625888, 6803242) 
och (624822, 6804552). 

Koordinaterna är angivna i SWEREF 99 TM.

Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser i gällande
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bilaga 1
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Stålnäset

Utökat strandskydd omfattande land- och vattenområden 300 m 
från strandlinjen gäller Stålnäset från Olsviksfjärden vid Boskär 
(617495, 6801034) till söder om Korshamn vid Midsommarfjärden
(620017, 6798107), illustrerat av röd markering på kartan.

Det utökade strandskyddet gäller också alla öar och skär mellan 
fastlandet och den blå gränslinjen på kartan med koordinaterna
(617495, 6801034), (622321, 6802024), (623354, 6798239), 
(620326, 6797819) och (620017, 6798107).

Koordinaterna är angivna i SWEREF 99 TM.

Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser i gällande 
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bilaga 1
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1:10 000

Åsbacka

Utökat strandskydd omfattande land- och vattenområden 300 m 
från strandlinjen gäller Åsbacka i Söderhamnsfjärden 
från (615218, 6795905) till (615734, 6795410), illustrerat av 
röd markering på kartan.

Koordinaterna är angivna i SWEREF 99 TM.

Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser i gällande 
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bilaga 1
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Stenö-Lilljungfrun-Enskär

Utökat strandskydd omfattande land- och vattenområden 300 m från strandlinjen gäller från öster om Sandarne 
(617453, 6793036) till väster om campingen (617500, 6792459) samt från norr om Getviken (617685, 6791492) 
till nordväst om Krokskär (617660, 6790551), illustrerat av röd markering på kartan.

Det utökade strandskyddet gäller också alla öar och skär mellan 
fastlandet och den blå gränslinjen på kartan med koordinaterna
(617453, 6793036), (618704, 6794482), (623626, 6793996), 
(623580, 6791596), (622008, 6789917), (620305, 6791182) och 
(617660, 6790551) samt (617500, 6792459), (617726, 6791928) 
och (617685, 6791492).

Koordinaterna är angivna i SWEREF 99 TM.

Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser i gällande 
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bilaga 1

Område med detaljplan eller områdesbestämmelser
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Axmar samt Tupparna-Kalvhararna

Utökat strandskydd omfattande land- och vattenområden 300 m från strandlinjen 
gäller från Pråmviken söder om Trollharen (618651, 6774418) till kommungränsen 
(616642, 6770847), illustrerat av röd markering på kartan.

Det utökade strandskyddet gäller också alla öar och skär mellan 
fastlandet och den blå gränslinjen på kartan med koordinaterna
(618651, 6774418), (618832, 6774461), (618463, 6775661), 
(624392, 6778500), (625529, 6776637), (623635, 6774289),
(621747, 6773322), (620589, 6771493), (618423, 6771241), 
(617503, 6771273), (617393, 6771269) och (616642, 6770847).

Koordinaterna är angivna i SWEREF 99 TM.

Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser i gällande 
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bilaga 1

Område med detaljplan eller områdesbestämmelser


