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Medfinansiering till projekt Internationalisering Härjedalen Sveg Airport
(RUN/390/2018)
Sammanfattning
Härjedalens kommun har inkommit med ansökan om medfinansiering till projektet
”Internationalisering Härjedalen Sveg Airport”. Projektet omfattar förstärkning och
omtoppning av befintlig rull-, taxibana och uppställningsplatta samt utökad
uppställningsplatta samt tankanläggningsanpassning till en totalkostnad om 42 700 000 kr.
Insatserna i projektet är nödvändiga för att flygplatsen skall bibehålla den klassificering, klass
3C, enligt EU:s regelverk för klassificering av flygplatser, som erhölls den 1 november 2017.
Investeringen skall vara genomförd senast den sista december 2019 för att flygplatsen skall få
behålla sin klassificering. Klassificeringen innebär möjligheten att ta ner större plan,
exempelvis Boeing 737.
En bibehållen klassificering av Härjedalen Sveg Airport som ”3C” möjliggör en utveckling av
flygplatsen som en mottagare av direktdestinerat turismflyg. Satsningen innebär också att
flygplatsens konkurrenskraft utvecklas även på en europeisk marknad vilket innebär större
utvecklingsmöjligheter/-potential för såväl det lokala som regionala näringslivet. Idag
omsätter de tre turistdestinationerna Funäsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen ca 1,4 miljarder
kronor år 2017. Möjligheterna att ta emot direktdestinerade flyg innebär förutsättningar för en
förstärkt utveckling av turismen, arbetstillfällen och företagens omsättning i området, vilket i
sin tur leder till större skatteintäkter.
I inlämnad ansökan ansöker Härjedalens kommun om 10 miljoner kronor i medfinansiering
från Region Jämtland Härjedalen. Övriga finansiärer är Härjedalens kommun med 25 miljoner
kronor, privat bidrag 2 miljoner kronor samt EU strukturfonder 5,7 miljoner kronor. Den
åtgärd där Härjedalens kommun söker medfinansiering från EU är stängd och det kommer
därför inte vara möjligt att erhålla medfinansiering från EU strukturfonder. Förslaget är därför
att Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun delar på de 5,7 miljoner kronorna
med vardera 2,85 miljoner kronor, vilket skulle innebära att Region Jämtland Härjedalen
medfinansierar projektet med 12 850 000 kronor.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Internationalisering
Härjedalen Sveg Airport” med 30,09 % av redovisade och godkända kostnader dock max
12 850 000 kr.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala utvecklingspolitiken, och gäller under förutsättning att övrig finansiering
ordnas enligt ansökan.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Internationalisering
Härjedalen Sveg Airport” med 30,09 % av redovisade och godkända kostnader dock max
12 850 000 kr.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala utvecklingspolitiken, och gäller under förutsättning att övrig finansiering
ordnas enligt ansökan.

Expedieras till
Härjedalens kommun

Beslutsunderlag




Tjänstekrivelse Medfinansiering till projekt Internationalisering Härjedalens Sveg
Airport
Inspel område Infrastruktur och kommunikationer om Härjedalen Sveg flygplats
Ansökan om medfinansiering till projekt "Internationalisering Härjedalens Sveg
Airport" Period 180706-191231
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