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Bergsstaten ändrar sitt eget beslut  
Bergsstaten meddelar att dess tidigare beslut av den 26 mars 2021 om förlängning av tre av Igrenes 

undersökningstillstånd inom Siljansringen plötsligt inte gäller. 

 

På grund av covid-19 har Bergmästaren i mars månad på eget initiativ förlängt tre undersöknings-

tillstånd som Igrene innehar. Det handlar om två tillstånd som skulle löpa ut den 13 september och ett 

tillstånd den 6 december 2021 men som förlängdes med samma förfallodagar men först 2022. 

Igrene har planerat utifrån detta och nedlagt ytterligare arbeten på dessa undersökningstillstånd. 

 

I brev som Igrene mottog per post den 10 december men daterat den 6 december 2021 (samma dag 

som det sista av de tre nämnda tillstånden ursprungligen löpte ut), meddelar Bergsstaten att dess 

tidigare beslut inte gäller. Detta innebär att Igrene inte medgivits någon möjlighet att skydda dessa 

undersökningstillstånd och försvara sin rätt till dessa. 

 

Enligt Igrene föreligger uppenbara misstag i Bergsstatens hantering av dessa ärenden. Igrene 

kommer att omedelbart begära omprövning av Bergsstatens senaste beslut eftersom det tidigare 

beskedet från mars 2021 bör betraktas som ett gynnande förvaltningsbeslut som inte utan vidare kan 

ändras i efterhand. Särskilt inte när tiden för Igrenes ansökan om förlängning redan har gått ut. 

Genom Bergsstatens beslut och tidpunkten för beslutet har bolaget förnekats sin lagliga rätt till att 

ansöka om och få prövat sina skäl för förlängning av undersökningstillstånden. 

Det noteras att Bergsstatens beslut inte berör Morafältet. 
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Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket 

sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare. 

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

meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.  

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

av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget lierar sig med samarbetspartner för 

att konvertera metangas till vätgas. 
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