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 Locality  
At least 200 inhabitants 

150-500 meters between buildings 
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 Smaller locality  
50-199 inhabitants 

150 meters between buildings 
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Delimitation of settlements at Statistics Sweden 
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Concentrations of holiday homes   
• At least 50 houses without residents 

• 150 meters between buildings 
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Delimitation of settlements at Statistics Sweden 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 

Concentrations of workplaces  
• At least 50 employees 

• 300 meters between workplaces 
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Delimitation of settlements at Statistics Sweden 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 

Retail trade areas  
At least 100 employees within the retail or car dealership 



New method project 

Modernizing method and input data  

Adjustments of definition 

 
 

Judgements more objective and solid 
→ Same criterias for all areas 

Shorter time for production 
→ Statistics and delimitations more often 

New definition of holiday homes 
 

− Better consistency with other Nordic 
countries 
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Differences in judgements 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet. 
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Input data with better quality 

 

• Real estate map 

• Outline of buildings 

• Real estate borders 

• More data: sports fields, etc 

 

• Apartment register 

• Population per building/apartment 

• Holiday homes 

 



Members of project 

Statistics Sweden: 

- Project group: 3 persons,  

experts GIS and land use 

Reference groups:  

- Experts at SCB 

- User councils 

- Other users 

Nordic colleuges 
(Norway) Final results report, 

published at website 

Final decision  

by general director 
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Definition of localities, since 1960 

Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas 
överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influensområde. Å 
andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggelsens 
karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna (centrum, city) 
framträder och i de fall, då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då 
bebyggelsen i tätorten icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande 
bebyggda områden. 

Vid avgränsningen av tätbebyggda områden medräknas också obebodda hus, inräknat hus 
som uteslutande användes som arbetsplats. Som hus tillhörande tätortsbebyggelse 
betraktas dock ej jordbrukets ekonomibyggnader, såvida dessa är fritt liggande i förhållande 
till huvudegendomen. Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inräknas eller ej 
hänskjutes till de enskilda ländernas avgörande. I Sverige räknas ej ren 
sommarbebyggelse som tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende. 
Anstalter o d, som är belägna utanför tätbebyggt område, räknas som tätort såvida 
anstaltens bofasta personal med familjer osv. men utan patienter, utgör minst 200 personer. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall det icke betraktas som avbrott 
i bebyggelsen, när det mellan husen belägna området utnyttjas till allmännyttiga ändamål 
såsom vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrkogårdar; detsamma gäller 
sådana obebyggda områden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer. 

Uppdelningen i tätbebyggda och glesbebyggda områden företages oberoende av den 
administrativa indelningen . Hussamlingar som utgör en direkt fortsättning av ett tätbebyggt 
område i en grannkommun, inräknas sålunda i detta område vid tätortsredovisningen.” 
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Definition of localities  

Key words 
Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas 
överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influensområde. Å 
andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggelsens 
karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna (centrum, city) 
framträder och i de fall, då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då 
bebyggelsen i tätorten icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande 
bebyggda områden. 

Vid avgränsningen av tätbebyggda områden medräknas också obebodda hus, inräknat hus 
som uteslutande användes som arbetsplats. Som hus tillhörande tätortsbebyggelse 
betraktas dock ej jordbrukets ekonomibyggnader, såvida dessa är fritt liggande i förhållande 
till huvudegendomen. Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inräknas eller ej 
hänskjutes till de enskilda ländernas avgörande. I Sverige räknas ej ren 
sommarbebyggelse som tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende. 
Anstalter o d, som är belägna utanför tätbebyggt område, räknas som tätort såvida 
anstaltens bofasta personal med familjer osv. men utan patienter, utgör minst 200 personer. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall det icke betraktas som avbrott 
i bebyggelsen, när det mellan husen belägna området utnyttjas till allmännyttiga ändamål 
såsom vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrkogårdar; detsamma gäller 
sådana obebyggda områden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer. 

Uppdelningen i tätbebyggda och glesbebyggda områden företages oberoende av den 
administrativa indelningen . Hussamlingar som utgör en direkt fortsättning av ett tätbebyggt 
område i en grannkommun, inräknas sålunda i detta område vid tätortsredovisningen.” 
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Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas 
överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influensområde. Å 
andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggelsens 
karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna (centrum, city) 
framträder och i de fall, då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då 
bebyggelsen i tätorten icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande 
bebyggda områden. 

Vid avgränsningen av tätbebyggda områden medräknas också obebodda hus, inräknat hus 
som uteslutande användes som arbetsplats. Som hus tillhörande tätortsbebyggelse 
betraktas dock ej jordbrukets ekonomibyggnader, såvida dessa är fritt liggande i förhållande 
till huvudegendomen. Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inräknas eller ej 
hänskjutes till de enskilda ländernas avgörande. I Sverige räknas ej ren 
sommarbebyggelse som tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende. 
Anstalter o d, som är belägna utanför tätbebyggt område, räknas som tätort såvida 
anstaltens bofasta personal med familjer osv. men utan patienter, utgör minst 200 personer. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall det icke betraktas som avbrott 
i bebyggelsen, när det mellan husen belägna området utnyttjas till allmännyttiga ändamål 
såsom vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrkogårdar; detsamma gäller 
sådana obebyggda områden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer. 

Uppdelningen i tätbebyggda och glesbebyggda områden företages oberoende av den 
administrativa indelningen . Hussamlingar som utgör en direkt fortsättning av ett tätbebyggt 
område i en grannkommun, inräknas sålunda i detta område vid tätortsredovisningen.” 

  

Definition of localities  

Key words 
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Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas 
överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influensområde. Å 
andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggelsens 
karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna (centrum, city) 
framträder och i de fall, då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då 
bebyggelsen i tätorten icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande 
bebyggda områden. 

Vid avgränsningen av tätbebyggda områden medräknas också obebodda hus, inräknat hus 
som uteslutande användes som arbetsplats. Som hus tillhörande tätortsbebyggelse 
betraktas dock ej jordbrukets ekonomibyggnader, såvida dessa är fritt liggande i förhållande 
till huvudegendomen. Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inräknas eller ej 
hänskjutes till de enskilda ländernas avgörande. I Sverige räknas ej ren 
sommarbebyggelse som tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende. 
Anstalter o d, som är belägna utanför tätbebyggt område, räknas som tätort såvida 
anstaltens bofasta personal med familjer osv. men utan patienter, utgör minst 200 personer. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall det icke betraktas som avbrott 
i bebyggelsen, när det mellan husen belägna området utnyttjas till allmännyttiga ändamål 
såsom vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrkogårdar; detsamma gäller 
sådana obebyggda områden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer. 

Uppdelningen i tätbebyggda och glesbebyggda områden företages oberoende av den 
administrativa indelningen . Hussamlingar som utgör en direkt fortsättning av ett tätbebyggt 
område i en grannkommun, inräknas sålunda i detta område vid tätortsredovisningen.” 

  

Definition of localities  

Measures 
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Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas 
överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influensområde. Å 
andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggelsens 
karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna (centrum, city) 
framträder och i de fall, då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då 
bebyggelsen i tätorten icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande 
bebyggda områden. 

Vid avgränsningen av tätbebyggda områden medräknas också obebodda hus, inräknat hus 
som uteslutande användes som arbetsplats. Som hus tillhörande tätortsbebyggelse 
betraktas dock ej jordbrukets ekonomibyggnader, såvida dessa är fritt liggande i förhållande 
till huvudegendomen. Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inräknas eller ej 
hänskjutes till de enskilda ländernas avgörande. I Sverige räknas ej ren 
sommarbebyggelse som tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende. 
Anstalter o d, som är belägna utanför tätbebyggt område, räknas som tätort såvida 
anstaltens bofasta personal med familjer osv. men utan patienter, utgör minst 200 personer. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall det icke betraktas som avbrott 
i bebyggelsen, när det mellan husen belägna området utnyttjas till allmännyttiga ändamål 
såsom vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrkogårdar; detsamma gäller 
sådana obebyggda områden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer. 

Uppdelningen i tätbebyggda och glesbebyggda områden företages oberoende av den 
administrativa indelningen . Hussamlingar som utgör en direkt fortsättning av ett tätbebyggt 
område i en grannkommun, inräknas sålunda i detta område vid tätortsredovisningen.” 

  

Definition of localities  

Measures 



facebook.com/statistiskacentralbyranscb 

 

@SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb 

Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas 
överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influensområde. Å 
andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggelsens 
karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna (centrum, city) 
framträder och i de fall, då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då 
bebyggelsen i tätorten icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande 
bebyggda områden. 

Vid avgränsningen av tätbebyggda områden medräknas också obebodda hus, inräknat hus 
som uteslutande användes som arbetsplats. Som hus tillhörande tätortsbebyggelse 
betraktas dock ej jordbrukets ekonomibyggnader, såvida dessa är fritt liggande i förhållande 
till huvudegendomen. Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inräknas eller ej 
hänskjutes till de enskilda ländernas avgörande. I Sverige räknas ej ren 
sommarbebyggelse som tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende. 
Anstalter o d, som är belägna utanför tätbebyggt område, räknas som tätort såvida 
anstaltens bofasta personal med familjer osv. men utan patienter, utgör minst 200 personer. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall det icke betraktas som avbrott 
i bebyggelsen, när det mellan husen belägna området utnyttjas till allmännyttiga ändamål 
såsom vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyrkogårdar; detsamma gäller 
sådana obebyggda områden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer. 

Uppdelningen i tätbebyggda och glesbebyggda områden företages oberoende av den 
administrativa indelningen . Hussamlingar som utgör en direkt fortsättning av ett tätbebyggt 
område i en grannkommun, inräknas sålunda i detta område vid tätortsredovisningen.” 

  

Definition of localities  

Key words and Measures 
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       Core 2 

      Core 1 
 Max 150 m 

 Eucledian distance 

 Max 200 m 

 Connections along roads 

 Max 500 m 

 Employees + 
residents 

Smaller settlements/ 

nearby locality cores 

Pfenomenas that  
ties settlements 
together 

 Sports fields 

 Cemeteries 

 Industrial land 

 Gardens 

At least 
200 

inhabitants 

Holiday homes 
included without 

limits (!) 



Method 

Input data: 

 Population by real estate Dec 31 2015 

 Employees Dec 31 2015 

 Real estate map Jan 2016: Buildings, roads, real 
estates, land use, water 

 

 Buffers in several steps around buildnings and real 
estates, create locality areas   

 All areas are created from start, every time we do 
updates 

 Manual adjustments are normally not aloud and should 
not be necessary… 
… but in some cases they have been done because of poor 
data quality.  
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Model FME 

 



T6280 Munktorp 2010 

 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet. 



Buffers around buildnings and real 

estates 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet. 



Clustering buffers 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Cores put together 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Locality 2015 

 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet. 



Locality 2010 and 2015 

 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet. 
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Detail  

 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Gothenburg: Tighter delimitations 

Arbetsmaterial 
             Locality 2010 with new method 

            Locality 2010 with old method  

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Tighter delimitiations 

             Locality 2010 with new method 

            Locality 2010 with old method  

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Buildings too far from each other 

             Locality 2010 with new method 

            Locality 2010 with old method  

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Growing because of sports fields 

            Locality 2010 with new method 

            Locality 2010 with old method 

metod 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Localities and holiday homes 

Dense settlements no mather type of 

buildings 

Analyses of settlements with 

increasing/decreasing share of residents 

 Concentrations of holiday homes can overlap 
localities 

 Localities can have more than 50 % holiday 
homes 

Houses without residents 



  Locality 2015 

  Concentration of holiday homes  

Båstad 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Simrishamn  Visby 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 

  Locality 2015 

  Concentration of holiday homes 2015 



Torekov 2010  Torekov 2015 

  Locality 2015 

  Concentration of holiday homes 2015 

  Locality 2010 

  Concentration of holiday homes 2010 

Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



Stavsnäs 2010 och 2015   

  Locality 2015 

 Locality 2010 

 Concentration of holiday homes 2015 Source: Delimitiations © Statistics Sweden, other geodata© Lantmäteriet 



News 

Statistics and delimitations more often 

New delimitations every 3rd year 

New statistics every year 

 

Bordes as open data 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-

statistik-och-kartor/Geodata/Oppna-geodata/ 
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