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SERVICE – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FUNGERANDE OCH EFFEKTIV GASUTVINNING 
 

Biogas Systems Nordic AB erbjuder avtal där vi tillser 
så att aktuell utrustning helt eller delvis servas av oss 
enligt komponenttillverkarens anvisningar och 
intervall beroende på kundens egna förutsättningar, 
resurser och kunskaper inom området. 

I samband med utförandet av en avtalsservice så 
utför vi även en säkerhetskontroll av de i avtalet 
överenskomna produkterna, vi för även protokoll på 
eventuella brister, aktuella driftdata och 
anläggningens status vid tillfället för servicen. 
Protokollet mailas sedan ut till er för kännedom om 
anläggningens status. 

I normalfallet ingår resor, hotell, traktamente och 
arbetstid i våra avtal medan våra avtalskunder också 
erhåller 10 % rabatt på reserv- och 
förbrukningsartiklar, utöver detta så erhåller alla 
avtalskunder fri telefonsupport gällande sina 
anläggningar. 
 

 

 
 Förutsättningar 

För att planera och genomföra en service så behöver 
vi en rad uppgifter från er på ingående komponenter 
som finns i ert system, självklart kan Biogas Systems 
Nordic AB hjälpa er med att ta fram dessa uppgifter 
genom att vi utför ett förberedande besök på plats 
och går igenom anläggningen tillsammans med er. 

Önskar ni själva ta fram dessa uppgifter så ber vi er 
att fylla i bifogad specifikation. 
 

Varför Biogas Systems Nordic AB? 

Biogas Systems Nordic AB har stor erfarenhet av 
liknande uppdrag och servar regelbundet ett 50-tal 
avtalskunders anläggningar runt om i Skandinavien, 
vi har en bred erfarenhet inom gassystem rörande 
deponigas, rötgas, ARV, facklor, gasmotorer, 
gaspannor och analyssystem från de flesta större 
tillverkare 
 

 

 

 

 

 

 Resultat 

Målsättningen är alltid att detta ska resultera i en 
nöjd kund som kan nyttja sin gasanläggning på ett 
miljövänligt och kostnadseffektivt sätt och som  
alltid har tillgång till Biogas System Nordics samlade 
kunskaper och erfarenheter när ett problem 
uppstår. 
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Anläggningsuppgifter 
Företag 

Anläggningstyp 

☐ Deponigasstation 

 

☐ Gaspumpstation 

 

☐ Gasfackla 

 

☐ Gaslager 

 

☐ Gasmotor 

 

☐ Gaspanna 
Anläggningsnamn Adress 

Kontaktperson Tel Epost 

Transmittrar 
     

Typ Tillverkare Modell  Typ Tillverkare Modell 

☐ O2    ☐    

☐ CH4    ☐    

☐ CO2    ☐    

☐ LEL    ☐    

☐    ☐   

Blåsmaskin/Fläkt 
   

Tillverkare /Modell   Tillverkare/ Modell  

     

     

Filter 
Tillverkare/ Modell/ Filterinsats   

   

   

   

Gasfackla 
Tillverkare /Modell  

  

Gaslager  

Tillverkare /Modell  
  

Gasmotor  

Tillverkare /Modell  Tillverkare /Modell  

    

Gaspanna  

Tillverkare /Modell  Brännare/Modell  

    

 


