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Förvaltningsrätten avslår Igrenes överklagande 

Bergsstatens beslut att vägra Igrene rätten till förlängning av under-

sökningstillstånd för olja har överklagats till Förvaltningsrätten, som 

nu avslagit Igrenes begäran. 

Det handlar om sammantaget fem områden runt Siljansringen som berörs av 

avslagsbeslutet.  

Tillstånd nr  Beteckn. Siljansringen-  Areal ha 

2010:20   Nordvästra Skattungen nr 2    3 467 

2010:22   Oresjön nr 2, delar av     8 703 

2010:23   Västra Gulleråsen nr 2        314 

2010:24   Norra Gulleråsen nr 2, delar av   8 152 

2010:25   Sydvästra Boda nr 2    1 255 

  Summa hektar  21 891 

 

Ansökan avsåg förlängning i ytterligare fyra år (år 7–10) för vilket det krävs 

särskilda skäl. 

Förvaltningsrätten anser inte att det Igrene anfört utgör sådana särskilda 

skäl som avses enligt Minerallagen. 

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 mineraler. 

Igrene kommer att överklaga Förvaltningsrättens beslut vad avser Norra 

Gulleråsen där bolaget genomfört omfattande prospekteringsarbeten och 

borrningar. Dessa arbeten ansågs av Bergsstaten utgöra särskilda skäl när 

det gällde Igrenes tidigare ansökan om förlängt undersökningstillstånd för  



gas inom detta område.  

 

Fortfarande har Igrene undersökningstillstånd för 11 områden inom 

Siljansringen. 

 
Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör              

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

 

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari  2017. 

 
Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget 

och har cirka 3 000 aktieägare. 

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 14 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 undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene fördjupa undersök-

ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  
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