Tätorter: arealer, befolkning
2000
MI0810

A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Miljö, Befolkning
A.2 Statistikområde
Markanvändning, Befolkningens sammansättning
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Uppgifter om tätorternas areal och befolkning ingår i Sveriges officiella statistik.
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: SCB Avdelningen för miljö- och regionalstatistik /
Regional planering och naturresurshushållning
Kontaktperson: Marianne Eriksson
Telefon: 08-50694736
Telefax: 08-50694348
e-post: marianne.eriksson@scb.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: SCB Avdelningen för miljö- och regionalstatistik /
Regional planering och naturresurshushållning
Kontaktperson: Marianne Eriksson
Telefon: 08-50694736
Telefax: 08-50694348
e-post: marianne.eriksson@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Ej aktuellt vid registerbaserad statistik.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda
regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
A.8 Gallringsföreskrifter
Inga gallringsföreskrifter.
A.9 EU-reglering
Ingen EU-reglering från EUROSTAT.
A.10 Syfte och historik
Syftet med undersökningen, avgränsningen av tätorter, är att upprätta ett

register, samt digitala gränser, över tätorter, med information om tätorternas
namn, folkmängd och landareal.
Tätortsavgränsning har gjorts av SCB sedan 1960 års folkräkning, men redan
från 1920-talet finns uppgifter om befolkning i tätort resp. glesbygd. Idag syftar
statistiken till att ge en bättre regional redovisning av olika förhållanden i landet.
Sverige är ett glest befolkat land, kommunerna har oftast en liten tätortsareal och
en stor landsbygdsdel medan merparten av befolkningen finns i tätorterna.
Avgränsning av tätorter gör det möjligt att ta fram olika typer av statistik kopplat
till tätort resp. glesbygd.
Tätortsavgränsningen ligger också till grund för statistik om markanvändning i
tätorter.
A.11 Statistikanvändning
Statistikens användare består av statliga, regionala och kommunala myndigheter,
forskare, privata företag samt allmänheten. Statistikens
användningsområden är kartproduktion, karttjänster på Internet, regional och
kommunal planering och befolkningsstatistik per tätort.
A.12 Uppläggning och genomförande
Tätortsavgränsningen utförs vart 5:e år. Uppgifter om befolkning och areal
publiceras i Statistiska meddelanden och i Sveriges statistiska databaser.
Digitala gränser för tätortspolygoner finns tillgängliga i mapinfo och
shapeformat.
Register över rikets fastigheter och Byggnadsregistret, aktualitet 2001-01-01,
inhämtades från Lantmäteriet. Fastighetsregistret samkördes med registret över
totalbefolkningen, RTB, med befolkningsdata per 2000-12-31.
Tätort defineras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan
husen och minst 200 invånare. Avgränsningen sker med GIS-teknik där
registerdata med uppgifter om befolkning kopplat till koordinatsatt information
om enskilda fastigheter utnyttjas samt kompletterande registerinformation om
byggnader. Till viss del utnyttjas även kartor och flygfoton.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population
Samtliga tätorter 2000
1.1.2 Variabler
Landareal, befolkning
1.1.3 Statistiska mått
Antal, hektar, befolkning i tätort, befolkning utanför tätort
1.1.4 Redovisningsgrupper

Län, kommun,enskilda tätorter
1.1.5 Referenstider
1960, därefter som regel vart 5:te år
1.2 Fullständighet
Totalundersökning
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
2.2.2 Ramtäckning
2.2.3 Mätning
2.2.4 Svarsbortfall
2.2.5 Bearbetning
2.2.6 Modellantaganden
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Vart 5:te år
3.2 Framställningstid
C:a 1 år
3.3 Punktlighet
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Mycket god jämförbarhet föreligger. Definitionen av tätort har varit densamma
sedan 1960.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik

5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Resultaten har presenterats i Statistiska meddelanden. Uppgifter om befolkning
och arealer för enskilda tätorter 1990, 1995 och 2000 finns i SCB:s databaser.
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation
5.4 Tillgång till primärmaterial
5.5 Upplysningstjänster
Ytterligare uppgifter kan erhållas genom producenten. Se punkt A5.
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