Tjänsteskrivelse
Regionala utvecklingsnämnden
Näringsliv och företagande
Juliana Wettersten
Tfn: 063-14 66 60
E-post:
juliana.g.wettersten@regionjh.se

2018-10-05

RUN/394/2018
Medfinansiering till projektet ”LIFE Alpine Waters – Hållbar
turism i Åredalen”

Ärendebeskrivning
Åre kommun har ansökt om 2 000 000 kronor i medfinansiering till
projektet ”LIFE Alpine Waters – Hållbar turism i Åredalen”. Inom det
fullskaliga LIFE-projektet ska kommunen genomföra ett antal åtgärder
som syftar till att restaurera och vårda vattenmiljön i övre Indalsälven
med biflöden samt Åresjön (LIFE är ett finansiellt instrument inom EU
som stödjer miljöförbättrande, miljövårdande och klimatfrämjande
projekt inom unionen). Projektet som helhet omsluter 65 628 500 kronor
och pågår från september 2019 till och med juni 2025. Det finansierar
exempelvis sedimentfällor, erosionsskydd, återställning av vattendrag och
framtagning av en ny dagvattenstrategi.
Utvecklingen av besöksnäringen i Åre/Åredalen har inneburit omfattande
exploatering av markområden genom såväl turistiskt boende som alpina
anläggningar vilka kräver uttag av vatten för snötillverkning.
Sammantaget får exploateringen en negativ inverkan på vattenmiljön som
måste hanteras för att destinationen ska behålla kvalitet och kunna växa
i den riktningen och i den takt som utvecklingsstrategin pekar. De
åtgärder som LIFE-projektet omfattar är därigenom nödvändiga. Ur ett
tillväxtperspektiv bidrar projektet till att stärka Åres varumärke med
utgångspunkt i hållbarhet, samt till att turismnäringen kan växa året runt i
riktning mot tillväxtmålen. Projektet stärker även bevarande av Natura
2000-området och uppnående av ekologisk status enligt ramdirektivet för
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vatten. Det finns således en tydlig koppling mellan den miljö- och
naturstärkande inriktningen på projektet och de tillväxtpolitiska
målsättningar som finns gällande växande och stärkt turismnäring.
Med hänvisning till att den turistiska exploateringen av området direkt
ligger till grund för dagens dagvattenproblematik är bedömningen att
anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder, kan användas som
medfinansiering. De extra åtaganden som kommunen måste bära som en
följd av exploateringen bedöms i detta fall ligga utöver det grundläggande
kommunala uppdraget.
Av administrativa skäl är förslaget att Region Jämtland Härjedalen endast
medfinansierar den del av projektet som handlar om att driva det
hållbarhetsinriktade utvecklingsarbetet i projektet genom administration,
projektledning och aktivitetssamordning av verksamhet (lönekostnader
för delar av projektets personal) med ett totalt kostnadsunderlag på
6 000 000 kronor, samt att detta sker under LIFE-projektets första tre
verksamhetsår. Övrig medfinansiering inom administrationsprojektet
kommer från Länsstyrelsen Jämtlands län och Åre kommun
(stödsökande).
Projektet prioriteras utifrån gällande regional utvecklingsstrategi och
regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, Område Innovation och
förnyelse.

Förvaltningschefens förslag
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet ”LIFE
Alpine Waters – Hållbar turism i Åredalen” med 33,33 % av redovisade och
godkända kostnader för projektledning, aktivitetssamordning och
administration, dock max 2 000 000 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
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3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken och gäller under
förutsättning att övrig medfinansiering ordnas enligt ansökan.
4. Åre kommun ska genom skriftlig lägesrapport halvårsvis till Region
Jämtland Härjedalen redovisa hur aktiviteterna inom det totala LIFEprojektet fortlöper och detta ska ske fram till 2025-06-30.
I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef
Martina Lundholm
Områdeschef Näringsliv
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