
Gör din poolbudget
Här har vi sammanställt punkter att ta hänsyn till för att få ihop en budget för hela poolprojektet.

PROJEKTERING
Om du väljer en Folkpool behöver ingen projekteringskostnad uppstå. En erfaren poolsäljare kan ofta ge 
förslag på en helhetslösning för poolmiljön. Vill du ha en mer omfattande planering med skisser eller ritningar 
uppstår en kostnad och som regel behövs en trädgårdsarkitekt.

POOLPAKET
Med hjälp av paketprislistan eller helst en offert från återförsäljaren får du fram ett pris på vad själva materialet 
till poolen kostar. Ett komplett poolpaket från Folkpool ger mindre bekymmer vid byggnationen.

RÖRMOKERI
Rördragningen för poolen och reningsverket är poolmontören specialist på. Även självbyggare klarar det med 
våra utförliga instruktioner men om t ex värmeväxlare har valts så krävs en auktoriserad VVS-installatör för att 
göra anslutning till befintligt värmesystem.

MARKLOV
Oftast behövs inte byggnadslov för pool såvida inte avstånd till tomtgräns är kort och höjder på tomten än-
dras. Om man bor inom stadsplanerat område behövs oftast marklov. Kontakta din kommun, kravet varierar 
från kommun till kommun och priset på eventuellt bygglov likaså. Din återförsäljare vet vad som gäller på 
orten där du bor.

POOLMONTERING
Återförsäljaren eller poolmontören lämnar pris enligt dina önskemål. Är du självbyggare eller vill du ha en 
färdigbyggd pool? Priset varierar beroende på omfattning och vilka komponenter som ingår i poolpaketet. 

VATTENPÅFYLLNAD
Om du har kommunalt vatten är  vattenpriset per kubikmeter givet. När tankbil krävs blir det dyrare men det är 
i princip en engångskostnad eftersom en markpool från Folkpool inte behöver tömmas på vatten vid vinter-
stängning.

MARKARBETEN
En markentreprenör tar hand om schaktningen och ordnar dränering samt anskaffning av fyllnadsmaterial, 
krossad singel och stenmjöl för poolbotten. Även dräneringsrör och geotextil brukar markentreprenören 
leverera. Kostnad för etablering av grävmaskin beror på avstånd och transport. Andra faktorer som påverkar 
priset är om massorna bortforslas eller om man kan planera ut dem på tomten. Det är sällan sprängning krävs 
men om det uppstår behov kan återförsäljaren oftast rekommendera sprängare. Om du väljer pool som ska 
monteras på gjuten bottenplatta så erbjuder oftast markentreprenören den tjänsten eller separat fackman i 
samråd med markentreprenören.

ELEKTRIKER 
En poolcentral som följer med anslutningspaketet underlättar installationen. Sedan kan flera andra faktorer 
påverka priset, så som val av värmesystem och antal poollampor. Om givna förutsättningar lämnats vid för-
frågan ska du få ett fast pris för installation och material. Återförsäljaren kan rekommendera elektriker som är 
vana vid poolinstallationer.

KRINGARBETEN
För att få poolmiljön komplett behövs marksten eller trall runt poolen. Ibland kan återförsäljaren eller pool-
montören erbjuda detta, om du inte vill göra det själv, eller så har de hantverkare att rekommendera. Om 
trädäck eller marksten ska läggas är det lämpligt att markentreprenören förbereder mark ytan och levererar 
grus och sand.
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