
Ny sotare till Borlänge och Gagnef efter upphandling 
Borlänge och Gagnefs kommuner har under 2015 genomfört en upphandling avseende 

brandskyddskontroll och sotning av eldstäder. Från och med den 1 april 2016 kommer ny 

sotningsentreprenör att utföra brandskyddskontroll och sotning i Borlänge kommun. För 

Gagnefs kommun så gäller det nya avtalet från och med 1 december 2016. Ny entreprenör 

för båda dessa kommuner är Hedemora Sotaren AB. Till och med att det nya avtalen träder i 

kraft kommer brandskyddskontroll och sotning utföras av nuvarande entreprenör Borlänge- 

Smedjebacken Sotning & Ventilation AB. 

För de fastighetsägare som registrerat användning av en eller flera eldstäder kommer det 

nya avtalet inte att innebära någon skillnad annat än att brandskyddskontroll och sotning 

från och med ovanstående datum kommer att utföras av den nya entreprenören.  

 

Endast fastighetsägare kan ansöka om att sota själv eller låta annan sota 

Vad gäller sotning så kan varje fastighetsägare enligt Lag om skydd mot olyckor ansöka hos 

kommunen om att själv sota sin eldstad. Detta under förutsättning att sotning kan ske på ett 

ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. 

Fastighetsägaren har också en möjlighet att i enlighet med Lag om skydd mot olyckor 

ansöka hos kommunen om att låta annan utföra sotning på den egna fastigheten. Om 

fastighetsägaren väljer att låta annan sota så bör den som utför sotning inneha samma 

kompetens som den av kommunen anlitade entreprenören.  

 

Observera att ingen annan än fastighetsägaren kan ansöka om detta. 

Räddningstjänsten handlägger ansökningarna för kommunens räkning 
 
Det är alltid kommunen som kan bevilja fastighetsägaren egensotning eller begäran om att 
låta annan utföra sotning. I dagsläget ska dock brandskyddskontroll alltid utföras av den av 

kommunen anlitade entreprenören. Kommunen kan i dagsläget inte göra undantag från 
detta. Brandskyddskontroll sker i huvudsak var 3:e eller var 6:e år beroende på typ av 
eldstad och användning. 

Använd gärna Räddningstjänstens blankett för ansökan om annan sotare 

Räddningstjänsten Dala Mitt vill med denna text förtydliga att brevutskicket inte skickats ut 

av räddningstjänst och kommun utan helt på initiativ av Borlänge-Smedjebacken Sotning & 

Ventilation AB. I brevet bifogad blankett är ställd till räddningstjänsten eftersom det här är  

Räddningstjänsten Dala Mitt som handlägger dessa ärenden för kommunernas räkning. I de 

fall fastighetsägaren väljer att ansöka om att låta annan sota så rekommenderar vi 

de nya ansökningsblanketterna som finns tillgänglig på räddningstjänstens 

hemsida. Bifogad blankett kommer dock även fortsättningsvis fungera. 

Varje fastighetsägare kan i enlighet med lagstiftningen och utifrån sina egna behov välja det 

alternativ som passar bäst vad gäller sotning av den egna fastigheten. Väljer fastighetsägare 

att låta annan sota den egna fastigheten måste det dock ansökas och beviljas av kommunen, 

i detta fall räddningstjänsten Dala Mitt. Detta görs med bifogad blankett och medför inga 

andra avgifter än priset för de enskilda sotningstillfällena.  


