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Remiss avseende RUFS 2010 – Underlag för 
att bedöma aktualitet och användbarhet 

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som rör 

myndighetens verksamhet i egenskap av statistikansvarig myndighet och 

producent av officiell statistik, samt sådana förhållanden som SCB har kunskap 

om och erfarenhet av i samband med framställning av statistik inom området 

markanvändning.  

 

SCB har inga kommentarer på de frågor som ställs i underlaget, avseende 

aktualitet och användbarhet för RUFS 2010. SCB:s svar består istället av förslag 

på hur statistik och data från SCB kan användas i arbetet med uppföljning av 

uppsatta mål i planen. Här presenteras endast SCB-data inom området 

markanvändning.  

 

Befintliga data inom området markanvändning, som kan användas i 

uppföljningsarbetet, är bland annat statistik och gränser för fyra olika typer av tät 

bebyggelse – tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden 

utanför tätort. Myndigheten har även statistik över handelsområden, 

transportsystemens markutnyttjande, skyddad natur och bebyggelse i 

strandskyddszon.  

 

SCB utvecklar en ny metod för att ta fram statistik över grönytor, grönområden 

och hårdgjord mark. Satellitbildsanalys och data över byggnadskroppar används 

för att ta fram data i och omkring större tätorter i landet. Statistiken kommer att 

ha referensår 2010 och beräknas bli publicerad 2015. 

 

Nya data kan tas fram via SCB:s olika register över befolkning, företag och 

fastigheter, i kombination med markanvändningsdata. Exempel på data som kan 

tas fram är: 

- Förändringar över tid avseende befolkning och bebyggelse.  

- Värdering av mark, med hjälp av fastighetstaxeringsregistret. 

- Tillgång till marktyper för olika typer av verksamheter, som hämtas från 

företagsregistret. Ger en bild av markens funktion. 
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Beslut i detta ärende har avgjorts av avdelningschef Marie Haldorson i närvaro 

av handläggare Karin Hedeklint. 
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