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Svar på remittering av SOU 2022:13 
Godstransporter på väg – vissa frågeställningar 
kring ett nytt miljöstyrande system 

Statistikmyndigheten SCB:s yttrande begränsas till synpunkter som rör 

myndighetens verksamhet som statistikproducent, inklusive 

synpunkter som rör uppgiftslämnarbördan. SCB har expertkunskap 

inom området miljöstatistik och har i många år varit producent av 

bland annat avfallsstatistik samt statistik om utsläpp till luft och vatten 

för nationella och internationella ändamål på uppdrag av 

Naturvårdsverket. 

1 Allmänt om betänkandet 
SCB har inga allmänna synpunkter på betänkandet. 

2 Kommentarer om specifika förslag och 

delar av utredningen 

2.1 Kapitel 6 Geografisk differentiering 
SCB har inga synpunkter på hur den geografiska differentieringen 

utformas i förslaget, men noterar att SCB:s tätortsstatistik använts som 

underlag i utredningsarbetet. SCB anser dock att användningen av 

begreppen ”tätort” och ”tätortsområde” i förslaget riskerar att skapa 

otydlighet i tillämpningen av förslaget. Begreppet ”tätort” samt olika 

tätortsindelningar används av flera olika myndigheter. Många 

användare har dock svårt att förstå skillnaderna mellan begreppen. 

Ytterligare en betydelse av begreppet ”tätort”, i svenska myndigheters 

vokabulär, riskerar att leda till en större otydlighet. Enligt vad som 

beskrivs på sida 99 i betänkandet kan användningen av begreppet 

”tätort” ha sin grund i en felöversättning av EU-direktivet. I texten 

finns tankegångar om att ordet ”förort” kan vara en mer lämplig 

översättning av originalets ”suburban”.  

Risken för missförstånd bör minska om den regionala indelningen ges 

en unik benämning som visar dess användningsområde och innebörd. 

SCB deltar gärna i en fortsatt dialog om lämplig benämning. Några 

alternativ som vi föreslår är följande:   
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1. Samma ordval som i det EU-direktiv som styr utformningen av 

den geografiska differentieringen. Det innebär en användning 

av ordet ”suburban”. Begreppet blir mer specifikt för det här 

användningsområdet, samt har en direkt koppling till EU-

direktivet.  

2. Benämning som tydligare relaterar till Naturvårdsverket som 

källa till vald geografisk indelning. Ny benämning kan vara 

”Naturvårdsverkets urbana områden” eller ”Naturvårdsverkets 

zonindelning av urbana områden”.  

Ordet ”tätort” får gärna utelämnas helt, eftersom vald indelning skiljer 

sig så markant från befintliga indelningar där ordet ”tätort” 

förekommer. Dessutom omfattar vald indelning endast Sveriges tre 

största städer, vilka skulle kunna klassas som Sveriges urbana områden.  

Förslagets användning av begreppet ”landsbygd” kan också diskuteras. 

Enligt förslaget klassificeras all mark utanför Stockholm, Göteborg och 

Malmö som ”landsbygd”. Det innebär att städer som Uppsala, Västerås, 

Örebro, med flera, klassificeras som landsbygd. Det kan därmed finnas 

skäl till att även omvärdera även det ordvalet, för ökad tydlighet.     

 

Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Helen 

Stoye i närvaro av avdelningschef Elisabeth Hopkins samt handläggare 

Martin Villner, föredragande. 
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