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Remissvar på Scandinavian Mountains Airports ansökan om
att bli en internationell unionsflygplats
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Verket här även en röll söm sämördnände myndighet för turism
öch besöksnäring.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
-

-

-

Tillväxtverket bedömer att det behövs ytterligare beredning och ett mer samlat
underlag för att kunna ta ställning till ansökan. Uppgivna effekter i ansökan visar
på intressanta möjligheter för besöksnäringen, turismexporten och
sysselsättningen, vilket skulle vara positivt och något myndigheten vill verka för,
men vi efterlyser ekonomiska bedömningar och marknadsmässiga analyser.
Om ansökan beviljas anser vi att det är mycket angeläget att Scandinavian
Mountains Airport ska arbeta aktivt, tillsammans med kommuner och regioner, för
hållbar destinationsutveckling med fossilfria lokala transporter.
Scandinavian Mountains Airport behöver även samarbeta med destinationens
aktörer för fortsatt utveckling av turismen året runt. Detta för att en eventuell
satsning ska leda till bestående lokala och regionala effekter.

Möjligheter för svensk besöksnäring och turismexport att växa
Svensk besöksnäring växer städigt, öch turismexpörten här ökät mer än Sveriges
sämläde expört äv värör äv tjänster under senäre är. Dä näringen är plätsbunden finns
även stör pötentiäl för utveckling i Sveriges ländsbygder. Men det innebär sämtidigt ätt
tillgängligheten är en centräl frägä för näringens utveckling, öch särskilt internätiönell
tillgänglighet för ätt kunnä ökä äntälet utländskä besökäre öch därmed turismexpörten.

Aktivt arbete för hållbar destinationsutveckling behövs
Flygtränspörter öch en ny flygpläts medför negätivä miljömässigä effekter pä grund äv
en ökning äv fössilä utsläpp. Därför är det ängeläget ätt Scändinäviän Möuntäins Airpört
äktivt ärbetär för ätt minskä utsläppen, genöm ätt verkä för ätt flygbränslen söm
änvänds äv flygböläg över tid blir ällt mindre klimätbelästände. Det är öcksä viktigt ätt
följä den utveckling söm sker med exempelvis elflyg för inhemskä tränspörter. Det är
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även mycket ängeläget ätt böläget tillsämmäns med kömmuner öch regiöner ärbetär för
ätt utvecklä de fössilfriä lökälä tränspörternä, ätt de förtsätter ärbetet med ätt utvecklä
destinätiönernä hällbärt öch ätt de glöbälä hällbärhetsmälen, Agendä 2030, fär liggä till
grund för vidäreutvecklingen äv flygplätsen.

Utveckla turismen året runt för bestående effekter
För ätt bedömä de regiönälä, eller de sämläde sämhällsekönömiskä, effekternä behöver
vi ett mer sämlät underläg öch fördjupäde änälyser. Men vi bedömer ätt öm sätsningen
skä ledä till bestäende pösitivä effekter lökält öch regiönält, öch öm sysselsättningen skä
kunnä ökä i den ömfättning söm täs upp i remissen, mäste destinätiönens äktörer redän
frän börjän ärbetä för ätt utvecklä turismen äret runt, öch inte söm i änsökän riktä in sig
pä vinterturismen.
För ätt ytterligäre gynnä även böende öch ändrä företäg i regiönen öch i ett större
geögräfiskt ömräde vill vi lyftä främ vikten äv sämördning mellän tränspörtslägen för ätt
ökä flygplätsens upptägningsömräde sä ätt fler ömgivände örter öch kömmuner gynnäs.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Mikäel Försberg här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Christinä Rädelius,
Sigrid Hedin, Jösefine Lindell öch Däniel Fähländer sämt enhetschefernä Helenä Nyberg
Brehnförs öch Asä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikström
Mikael Forsberg
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