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Intyg efter bedömning av markens beskaffenhet 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsadress 

 

Beskriv den dominerande jordarten på platsen där infiltrationen/markbädden ska ligga (ex. sand, morän, lera) 
 
 
 
 

Avstånd berg och grundvatten 
Avstånd mellan markyta och berggrund 

 Mindre än 0,5 m  0,5 – 1,0 m  1,1 – 1,5 m  Större än 1,5 m 
Avstånd mellan markyta och högsta grundvattenyta 

 Mindre än 0,5 m  0,5 – 1,0 m  1,1 – 1,5 m  Större än 1,5 m 

 

Anläggningen kommer att göras upplyft Anläggningen kommer att förstärkas 
 Ja  Nej  Ja  Nej* 

*om anläggningen inte ska förstärkas krävs en markprovtagning ex. LTAR eller perkolationstest. 

Bedömning om markens beskaffenhet har skett genom (välj ett eller flera 
alternativ) 

 Provgrop Provgropens djup (cm): 
 Siktanalys, protokoll bifogas  Perkolationstest, protokoll bifogas 
 Annat, beskriv* 

 
 
 
 

*om du har gjort bedömningen om markförhållandena på annat sätt än genom de metoder som beskrivits ovan, vill 
vi att du beskriver hur du kommit fram till din bedömning. Det kan tex. vara att du tidigare gjort grävarbeten på 
fastigheten och har god kännedom om markförhållandena. 

Underskrift 
Underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
miljobygg@svenljunga.se tillsammans med bilagorna.  

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska 
sparas i en egen fil, en handling = en fil. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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	Fastighetsbeteckning: 
	Beskriv den dominerande jordarten på platsen där infiltrationenmarkbädden ska ligga ex sand morän lera: 
	Provgrop: Off
	Siktanalys protokoll bifogas: Off
	Annat beskriv: Off
	Perkolationstest protokoll bifogas: Off
	Namnförtydligande: 
	Fastighetsadress: 
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	Mindre än 0,5 m: Off
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	Mindre än 0,5 m_2: Off
	0,5-1,0 m_2: Off
	1,1-1,5 m_2: Off
	Större än 1,5 m_2: Off
	Ja, upplyft: Off
	Nej, inte upplyft: Off
	Ja, förstärkt: Off
	Nej, inte förstärkt: Off
	Beskrivning av annat sätt: 


