
Forslag til opstilling/indbygning af en udespa 
 

Nemmest 
Det nemmeste er at placere udespaen på et plant sted. 
Udenspaen kan stilles på fliser, træ eller sand. Hvis man 
ønsker at stille udespaen på græs eller jord, anbefaler 
vi, at man graver et spadestik af og jævner med sand. Så 
undgår man jordbakterier, som er ødelæggende i 
længden. 
 

• Hele udespaen skal støttes af underlaget. 

• Vandspild skal kunne løbe i undergrunden eller 
området skal være drænet. 

• Der bør være let adgang til et afløb i nærheden. 

• Stilles udespaen op ad en mur, hegn eller lignende, skal man sørge for, at der er let 
adgang til den side af karret, hvor kontrolpanelet er placeret. Hovedparten af karrets 
elektronik befinder sig i spaens kabinet under kontrolpanelet.  

• Har man købt en coverholder, bør der tages højde for den.  
Coverholderne kræver typisk ca. 50 til 70 cm bevægelsesplads, alt efter model. 
Beslaget tager desuden 10-15 cm. plads på den side den er monteret.  

 
Delvis indbygning 
En spa er høj, og det kan være en god idé at bygge en 
terrasse omkring den, eller at indbygge spaen i en 
eksisterende terrasse. 
 
Her skal man tage højde for, at en serviceteknikker skal 
kunne komme til.  

Det er derfor en god ide at lave en låge i terrassen i den 
fulde bredde af servicelågen, som på en udespa sidder på den side hvor displayet er.  

 
Den ”avancerede” måde 
Udespaen kan også graves ned i terrænet.  
 
Her anbefaler SPA Kompagniet følgende: 

• Der skal laves et hul, der er 20 cm. 
bredere og 85 cm. længere end 
spaen + 2 gange forstærkningens 
tykkelse, f.eks 2 x 20 cm, hvis man 
bruger H-blokke. (H-blokke er gode, 
fordi de kan armeres, og danne 
stærke vægge.) Der skal være 10 
cm friplads omkring udespaen for 
at undgå fugtskader. 

• I servicesiden skal der være en 
gang, der er minimalt 75 cm bred, 
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og i spa-sidens længde, så skal spaen ikke tages op, når der skal en servicetekniker 
til.  
BEMÆRK: ved indbygning, eller forsænkning i terræn, er det ejerens ansvar, at en 
serviceteknikker kan komme til teknikrummet, og have rimelige arbejdsforhold, eller 
at spaen kan hæves, såfremt der skal ske reparationer på andre sider. 
Er det ikke tilfældet, beregnes der for ekstra arbejdstid og eventuelle omkostninger 
ved at hæve spaen. 

• Siderne af hullet skal forstærkes, så bredden og længden af hullet forøges med 
yderligere 2 x murens tykkelse, hvis man f.eks. bruger H-blokke til at sikre, at siderne 
ikke skrider. (H-blokke er gode, fordi de kan armeres, og danne stærke vægge.) 

• SPA Kompagniet anbefaler, at man lader spaen stikke mindst 30 cm. over terræn, 
men man kan sænke spaen mere.  

• Bunden af hullet skal være helt plant og stabil, forstærket med ral, fliser eller støbt 
beton. Spaen skal understøttes under hele karret.  

• Der skal være dræn/afløb i hullet, så der ikke kommer til at stå vand i hullet. Drænet/ 
afløbet skal kunne føre vand væk så hurtig, at der ikke er fare for, at spaens kabinet 
kommer til at stå under vand. Afløb skal overholde bygningsreglementet.   

• El-tilførslen skal laves af en autoriseret installatør, og skal sikres mod fugt. 
 
 
Ejerens ansvar  
Det er ejeren alene, der skal sikre, at spaen er placeret forsvarligt på et stabilt underlag, og 
at alle tilslutninger og afløb er lovlige, samt at der er adgang vor eventuel service. 
 
SPA Kompagniet påtager sig intet ansvar for placeringen af spaen og hæfter ikke for 
omkostninger vedrørende optagning og genplacering af spaen, hvis den skal serviceres.  
SPA Kompagniet hæfter heller ikke for skader ved oversvømmelse af en indbygget/ 
nedgravet udespa. 
 
Er man usikker om underlagets stabilitet i forhold til den fyldte spas vægt, kontakt en 
anlægsgartner eller håndværker for hjælp. (Den fyldte spas vægt er spaens egenvægt + 1 kg 
for hver liter vand den indeholder.) 
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