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Information till dej som hanterar  

brandfarliga vätskor i markförlagda rör  

Om du i din verksamhet har befintliga, markförlagda rör utan 

tillräckligt korrosionsskydd, får du inte använda dem för 

hantering av brandfarlig vätska efter 1 juli 2022. 

Från 1 juli ska markförlagda rör vara åtgärdade så att de har 

tillräckligt skydd mot korrosion genom  sin placering, sitt 

materialval eller genom korrosionsskyddssystem. 

Ett befintligt varmförzinkat rör utan fuktisolering har inte tillräckligt 

korrosionsskydd för att fortsatt kunna ligga nergrävt. Sådana rör får inte 

heller fortsättningsvis grävas ner enbart med varmförzinkning som skydd. 

Befintliga rör ska därför antingen byggas om så de inte längre är förlagda i 

mark, eller bytas ut mot rör som har tillräckligt korrosionsskydd enligt 2 kap. 

3 § MSBFS 2018:3 för att kunna vara markförlagda efter den 1 juli i år.  

För att söka undantag från att senast 1 juli 2022 uppfylla övergångs-

bestämmelse 5 för befintliga, varmförzinkade rör i mark som inte är 

fuktisolerade, behöver sökande redogöra för  

 skälen till varför undantaget behövs,  

 vilka åtgärder verksamheten planerar att genomföra, samt  

 hur lång tid verksamheten behöver för att hinna genomföra 

åtgärderna.  

Markförlagda rör ska ha 

tillräckligt korrosionsskydd 

Ett befintligt, varmförzinkat rör som 

utan fuktisolering är förlagt i mark, är 

inte skyddat mot korrosion i tillräcklig 

utsträckning, vare sig genom sin 

placering, sitt materialval eller 

korrosionsskyddssystem, vilket krävs 

enligt MSBFS 2018:3, 2 kap 3§. 

Sådana markförlagda rör får enligt 

övergångsbestämmelse 5 i MSBFS 

2018:3 användas som längst fram till 

30 juni 2022. Från 1 juli ska de 

istället ha det korrosionsskydd som 

föreskrifterna kräver. 

Undantag från att senast 1 juli 2022 

uppfylla kraven i övergångs-

bestämmelse 5, kan sökas hos MSB 

via ett e-tjänstverktyg eller via 

blankett, finns på samma ställe som 

e-tjänstverktyget. Blanketten kan 

hanteras digitalt eller manuellt på 

papper.  

 

Mer information om ansökan om 

undantag från att inom utsatt tid 

uppfylla kravet på markförlagda rör 

finns här på MSBs webplats.  

e-tjänstportalen finner du här för att 

ansöka digitalt eller hitta blankett för 

manuell ansökan.  

https://msb.se/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/brandfarliga-vatskor/cisterner-och-rorledningar/markforlagda-ror-utan-tillrackligt-korrosionsskydd-ska-atgardas-fore-1-juli-2022/
https://etjanst.msb.se/
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Du kan göra din ansökan elektroniskt via e-tjänst eller manuellt via blankett 

som hämtas i e-tjänstportalen. E-tjänsten heter Dispensansökan 

övergångsbestämmelse 5 markförlagda rör MSBFS 2018:3. På samma ställe finns 

också blanketten för manuell ansökan att hämta. 

Ansökan prövas av MSB i varje enskilt fall och undantag kan bara medges om 

 de anförda skälen bedöms tillräckliga och  

 anförda skäl ligger utanför verksamhetsutövarens kontroll och  

 det i ansökan kan visas att säkerheten på anläggningen kommer att 

kunna bibehållas under den sökta dispensperioden. 

MSB behandlar inkomna ansökningar i turordning och lämnar besked så 

fort som möjligt. Om du lämnat in din ansökan före den 30 april 2022 

kommer du att få besked senast den 30 juni 2022. 

 

Sprid gärna informationen till den som behöver veta 

MSB har ingen möjlighet att direkt informera berörda verksamheter. Den 

här informationen går därför i första hand till branschorganisationerna 

Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS), Drivkraft Sverige men 

också till organisationen för fristående trafikbutiker (emab), 

Motorbranschens riksförbund (MRF) och mindre, fristående bensinbolag 

som inte är anslutna till Drivkraft Sverige för vidare distribution av den här 

informationen till sina respektive medlemsbolag. 

Utskicket går dessutom som information till Tillväxtverket och regionernas 

kontaktpunkter för regionala serviceprogram, samt till kommunala 

förvaltningar. 

Frågor kring din ansökan ställer du via MSBs registrator,  

e-post registrator@msb.se. Ange ditt diarienummer som du fått 

efter att ansökan lämnats in.  
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