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Information om nytt sätt att sota och nya taxor  
 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund inför stavsotning 2023-01-01 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i 
Trollhättans och Färgelandas kommuner. Kommunfullmäktige i respektive kommun har fattat beslut 
om ny taxa från och med 1 januari 2023 på grund av en förändrad metod att sota, så kallad 
stavsotning.  

Ny teknik för renare sotning 
Sotning av rökkanaler i fastigheter kommer från och med 1 januari 2023 huvudsakligen att 
genomföras nerifrån eldstaden via så kallad stavsotning – en metod som är betydligt renare och 
säkrare än traditionell sotning.  

Den nya sotningsmetoden ger ett bättre resultat vilket innebär att sotningsfristen kommer att 
förlängas – det vill säga sotning behöver i de flesta fall inte ske lika ofta som tidigare.  
Det enstaka sotningstillfället kommer däremot att ta något längre tid med den nya sotningsmetoden 
vilket är den främsta anledningen till att förbundet nu inför en generell höjning av sotningsavgiften.  

Läs mer om stavsotning och hur det fungerar på brand112.se/nyheter 

Taxor och avgifter finns på förbundets webbplats: brand112.se/taxor 

Ny tjänst för ombokning av tid 
En annan förändring som införs i början av 2023 är möjligheten för våra kunder att ändra bokad tid 
för sotning eller brandskyddskontroll via en digital bokningsportal. Ombokningstjänsten kommer att 
finnas tillgänglig på förbundets webbplats brand112.se/sotning från 20 december 2022.  

Information till berörda 
Information om förändringarna och den nya taxan behöver nå berörda fastighetsägare i respektive 
kommun. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har därför i dagarna skickat ut ett brev till 
samtliga hushåll och fastighetsägare som har eldstäder och är registrerade för sotning och 
brandskyddskontroll hos förbundets sotningsenhet.  

Vi informerar även om förändringarna på NÄRF:s webbplats. 

 

Mer information: 

• Vid frågor som rör sotning och avgifter, kontakta NÄRF:s sotningsenhet via 
info@brand112.se 
 

• Vid frågor som rör informationen kring den nya sotningsmetoden, kontakta NÄRF:s 
kommunikatör Malin Husár, malin.husar@brand112.se 
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