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Igrene överklagar till Kammarrätten 

Bergsstatens beslut att vägra Igrene rätten till förlängning av under-

sökningstillstånd för gas har överklagats till Förvaltningsrätten, som  

avslagit Igrenes begäran. Igrene går nu vidare till Kammarrätten. 

Det handlar om sammantaget sju områden runt Siljansringen som berörs av 

överklagandet. Ansökan avsåg förlängning i ytterligare tre år (år 7–9) för 

vilket det krävs särskilda skäl. 

Förvaltningsrätten anser inte att det Igrene anfört utgör sådana särskilda 

skäl som avses enligt Minerallagen.  

Igrene anför att Förvaltningsrättens bedömning saknar stöd i både lag och 

förarbeten. 

Bolaget menar bland annat att Minerallagen inte tar hänsyn till den väsent-

liga skillnaden mellan prospektering efter gas och olja i jämförelse med pro-

spektering efter traditionella mineraler. 

 

Igrene framhåller att det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet 

prövas av Kammarrätten. 

 

Fortfarande har Igrene undersökningstillstånd för 11 områden inom 

Siljansringen. 

 

De områden som överklagats till Kammarrätten är 

Tillstånd nr Siljansringen-  

112  Våmhus        



113  Hansjö  

114  Stenberg    

116  Moldtjärn        

117  Oresjön 

118  Västra Gulleråsen       

120  Sydvästra Boda    

 

Se vidare information på Igrenes hemsida www.igrene.se 

 
Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör              

mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26  

 

Om Igrene 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för  377 miljoner år sedan. Det är Europas 

största meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har 

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.  

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja 

inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern 

där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.  

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene 

att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  
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