Fritidshusområden
Referensår 2000
MI0806

A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Miljövård
A.2 Statistikområde
Markanvändning
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Ja
A.4 Beställare
Myndighet/organisation: Se producent
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
e-post:
A.5 Producent
Myndighet/organisation: SCB, MR/REN
Kontaktperson: Hans Ansén
Telefon: 08-506 947 32
Telefax: 08-506 943 48
e-post: hans.ansen@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger inte.
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).

A.8 Gallringsföreskrifter

A.9 EU-reglering
Ingen EU-reglering gäller.
A.10 Syfte och historik
Statistiken syftar till att avgränsa och statistiskt beskriva sammanhängande
områden bestående huvudsakligen av fritidshus.
Inom SCB utförs tätortsavgränsningar vart 5:e år, och några omgångar med
avgränsning av småorter har också skett. Avgränsningen av fritidshusområden är

ytterligare ett tillskott i beskrivningen av bebyggelsekoncentrationer i Sverige.
Avgränsningen skedde på försök första gången 1995. Med delvis ändrad
definition har avgränsning avseende 2000 utförts av SCB. Vid några tillfällen
under 1970- och 1980-talet utförde Lantmäteriverket avgränsningar av
fritidshusområden.
A.11 Statistikanvändning
Boverket använder statistiken som underlag för allmän orientering om tendenser
i bebyggelseutvecklingen, och speciellt vad avser fritidshus, utredningsverksamhet m.m. Glesbygdsverket och länsstyrelser använder statistiken för bl. a
studier och åtgärdsunderlag gällande bebyggelsestrukturens förändringar.
Kommunernas användningsområde är fysisk planering. Press, radio, TV,
allmänheten etc. använder den som underlag för offentlig debatt, opinionsbildning, undervisning etc.
A.12 Uppläggning och genomförande
Underlaget för studien är uppgifter ur lantmäteriverkets byggnadsregister, som
utnyttjas av SCB för framställning av officiell statistik. I detta register finns
uppgifter om bl.a. byggnadernas bebyggelsetyp (t.ex. småhus för permanent
boende, fritidshus, hyreshus), fastighetsbeteckning, kommun- och
församlingskod m.m. samt koordinater
I undersökningen har använts registeruppgifter avseende förhållandet 31 dec.
2000.
Med fritidshusområde avses hussamling utanför tätort med minst 50 hus
taxerade som fritidshus, där avståndet mellan husen är högst 150 m.
Avgränsningslinjen för områden med sådan bebyggelse har dragits 50 meter
utanför hussamlingens ytterst belägna byggnad. Området inkluderar inte tätort
enligt 2000 års tätortsavgränsning. Vattenytor har skurits bort från området med
hjälp av lantmäteriverkets s.k. vattenmask i skala 1:10 000.
Områdena har avgränsats på så sätt att buffertar, som uppfyller kraven i
definitionerna, lagts med utgångspunkt från fritidshuskoordinaterna. Arbetet har
utförts i ARC/INFO. Kartkontroll och eventuell erforderlig justering har skett av
av ett stort antal områden ingående i undersökningen. De digitala
tätortsgränserna från 2000 har använts till att skära bort de områden eller den del
av ett område som fallit inom tätort. Dessa bearbetningar har skett i MapInfo.
Områdena har därefter tilldelats en beteckning. Denna består av ett eller flera
namn hämtade från kartor i olika skalor, dock huvudsakligen från den s.k. Blå
kartan. I de fall beteckning inte kunnat tilldelas området har dess läge angivits
med utgångspunkt från närmaste ort, sjö eller liknande.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population

Undersökningen omfattar samtliga fritidshus i Sverige, ca 640 000 st.
1.1.2 Variabler
Fritidshus
Övriga hus
1.1.3 Statistiska mått
Antal, hektar, procent
1.1.4 Redovisningsgrupper
Län
Kommuner
Fritidshusområden
1.1.5 Referenstider
31 dec 2000
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
Undersökningen är en totalundersökning.
2.2.2 Ramtäckning
2.2.3 Mätning
2.2.4 Svarsbortfall
De viktigaste osäkerhetskällorna är eventuella felaktigheter i byggnadsregistret
vad avser typ av byggnad. Jämförelse med äldre mera detaljerade uppgifter från
fastighetstaxeringarna har gjorts för att minska osäkerheten på denna punkt. Ett
visst bortfall i tilldelningen av beteckningar till områdena finns också genom att
lämplig beteckning inte alltid kunnat erhållas från kartor.
2.2.5 Bearbetning
2.2.6 Modellantaganden
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Sker i anslutning till resultatredovisningen.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens

Detta är den första avgränsning, utöver försöksavgränsningen 1995, som utförts
av SCB. Framtida frekvens är f.n. inte fastställd.
3.2 Framställningstid
Ca tre personmånader.
3.3 Punktlighet
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Undersökning enligt denna definition av fritidshusområde har inte tidigare
utförts.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Jämförelser med fritidshusbeståndet totalt för riket och länsvis, samt jämförelse
med resultaten från tätorts- och småortsavgränsningar.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Resultaten från undersökningarna har presenterats i Statistiska Meddelanden
serie MI 64, vilken sprids enligt de regler som gäller inom SCB. Försäljning sker
även av de digitala gränserna.
5.2 Presentation
Presentationen sker på gängse sätt i text, tabeller och diagram. Förutom detta
sker redovisningen på bl.a. länskartor.
5.3 Dokumentation
Statistiskt meddelande
5.4 Tillgång till primärmaterial
Kan erhållas.
5.5 Upplysningstjänster
Ytterligare uppgifter kan erhållas genom producenten. Se punkt A5!

