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Uppdatering av tidigare PM av idag 

Påverkan för AB Igrene med anledning av Mora Orsa Miljökontors meddelande. 

Igrenes mening är att tillstånd för borrning och fördjupning av föreliggande hål och 

Miljöansökan för utvinning är två separata frågor och att tillståndet för fördjupningen ska 

gälla. Meddelandet från Miljökontoret berör vår huvudsakliga verksamhet, prospektering av 

gas. Detta kan i värsta fall innebära ett tillfälligt stopp av vår verksamhet. Etableringen av 

riggen fortsätter. Ingen borrning kommer att ske innan frågan är avgjord. 

 

Påverkan på verksamheten. 

På kort sikt, till och med måndag 6 juli 2020, påverkas inte Igrenes löpande verksamhet. Om 

Miljökontoret under denna vecka avvisar vår skrivelse och vidhåller sitt ställningstagande 

kommer Igrene att se över de löpande kostnaderna för arbetet vid Produktionsbrunn 4 (PB4) 

och vidtaga nödvändiga åtgärder. Det kan innebära att riggen och dess kringutrustning 

plockas samman, vilket innebär betydande kostnader och försening av planerad verksamhet. 

Den planerade borrtiden för fördjupningen av PB4, med dess kostnader, var beräknat att 

maximalt pågå under tre veckor under perioden 6–24 juli 2020. 

 

Färdigställda borrhål. 

Två av Igrenes tidigare borrhål, PB1 och PB2, visar fortfarande ett konstant tryck på drygt 

åtta bar. Dessa två brunnar, som ligger drygt 100 meter från PB4, är i dagsläget vilande. 

Planeringen är att senare i höst sänka ner pumpen ytterligare 70 meter i PB2, till 400 meter, 

för ytterligare produktionstester. 

 

Tillståndsprocessen. 

Igrene har arbetat vidare med tillståndsprocessen. Begärda kompletteringar till 

Länsstyrelsen avseende Igrenes Miljöansökan för tillstånd till utvinning och förvätskning av 

naturgas är översända. Enligt uppgift från Länsstyrelsen arbetar de nu med vår 

tillståndsansökan. Tidigast vecka 30 kommer ärendet tas upp i miljöprövningsdelegationen 



för bedömning om ansökan nu är komplett. Bergsstaten återkom med begäran om 

kompletteringar med anledning av Igrenes ansökan om Bearbetningskoncession 

(produktionstillstånd). De begärda kompletterande handlingarna till Bergsstaten är 

översända. Därefter har ingen information som berör Bearbetningskoncessionen delgivits 

Igrene. 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Per Ahlenbäck 

per.ahlenback@igrene.se 

+4670 224 29 80 

 

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 30 juni 2020. 

 

 

Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är 

noterat på Spotlight Stockmarket 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. Ett stort antal provborrningar har 

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

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

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.  

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion 

av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. 
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