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Välkommen till Fjällmon och kvarteret Muskoten! 
 
Östersunds kommun har nu möjlighet att erbjuda 6 villatomter i naturnära och barnvänliga 
Fjällmon. Här finns tillfälle att utforma ert eget drömboende med närhet till skola, 
kommunikationer och annan service i Torvalla och Odensala. Här finns goda möjligheter till 
rekreation och friluftsliv i form av bland annat trivsamma naturområden med grillplats alldeles i 
närheten. För de med spring i benen finns aktivitetsparken nära till hands. Till Östersunds 
stadskärna är det ca 7 km. 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, 
fiber, fjärrvärme och el ingår i tomtpriset. 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är 
ett krav. Dagvatten (regnvatten och 
dräneringsvatten) kan anslutas till det 
kommunala dagvattennätet. 
Anslutningskostnaden ingår dock inte i 
tomtpriset. Om anslutning till det kommunala 
dagvattennätet inte görs måste köparen lösa 
dagvattenhanteringen inom den egna tomten. 
Det är förberett för fjärrvärme som det finns 
möjlighet att ansluta sig till. 
Anslutningsavgiften till fjärrvärmenätet ingår i 
tomtpriset. 
 
Övriga kostnader i samband med byggnation, 
exempelvis bygglov och nybyggnadskarta 
tillkommer.  
 
 
 

Tillträde • Tillträde kan ske tidigast den 
1 oktober 2020. 
 
Bebyggelsekrav • Husbygget ska ha 
påbörjat senaste inom 9 månader från 
tillträdesdagen. Med husbyggets 
påbörjan menas att stomresning ska ha 
skett. Om köparen inte uppfyller detta 
villkor ska köpet återgå. 
 
Förbud mot vidareförsäljning • Inom 
två år från tillträdesdagen får köparen 
inte vidareförsälja tomten eller del därav 
utan kommunens skriftliga 
godkännande. För att kommunens ska 
kunna ge sitt godkännande ska 
särskilda skäl föreligga. 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           *= Tomt A och F består till viss del av s.k prickmark 

Tomt Pris, kr Cirka areal, m² 
A 500 000 1411* 
B 475 000 1026 
C 525 000 1067 
D 525 000 1088 
E 475 000   998 
F 500 000 1261* 
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Dra den här textrutan om du vill placera den någonstans på sidan.] 

Kartutdraget visar den prickade marken på tomterna A och F.någonstans på sidan 
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Vad får byggas på tomterna? 
 
Detaljplanen medger friliggande 
bostadshus i 1-2 våningar. Totalt får 
20% av tomtarean bebyggas (20% av 
tomtytan innefattar både bostadshus 
och garage). 

 

Tomt A och F består till viss del av 
s.k prickmark  
 

Båda fastigheterna har 10 meter 
prickad mark från fastighetsgräns 
mot Storfjällvägen. Tomt A 
(Muskoten 1) har 485 m² prickmark 
och Muskoten 6 har 392 m² 
prickmark. Dessa prickade 
områden innebär att bostadshus 
och garage behöver placeras 
längre in på dessa tomter. 
 

 



   
Jag är intresserad av en tomt i Muskoten 
 
 
Namn 
_________________________________ 
 
Adress 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 
 
Telefon, dagtid 
_________________________________ 
 
Mobiltelefon 
_________________________________ 
 
E-post 
_________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i första hand 
_________________________________ 
 
i andra hand 
_________________________________ 
 
i tredje hand 
_________________________________ 
 
 
 
 

 

Intresseanmälan •  
Skicka intresseanmälan senast den  
24 september 2020 till: 
 
mex@ostersund.se 
 
eller använd bifogad anmälningsblankett 
och skicka den till: 
 
Östersunds kommun 
Mark och exploatering 
831 82 Östersunds Kommun 
 
Märk kuvertet ”Tomt Muskoten”. 
 
Har du frågor är du välkommen att ringa 
eller maila. 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Schärdin 
Exploateringsassistent 
Telefon: 063- 14 44 31 
maria.schardin@ostersund.se  

Jag är intresserad av följande  
tomt/-er (ange flera tomter på 
respektive rad om det är så att ni 
tycker att dessa tomter är 
likvärdiga). Max 3 tomter per 
intressent. 

Den/ De tomter ni anger är den/ de 
tomter som ni kan komma att erbjudas 
köpa om ni står i tur att få välja. 
Observera att intresseanmälan är 
bindande. 
 
Du/ ni som står i tomtkön placeras sist i 
kön om ni tackar nej till ett erbjudande 
om att köpa en tomt efter denna 
intresseanmälan. 
 
Husförsäljare • Jag godtar att mark och 
exploatering lämnar ut mitt namn och 
adress till husförsäljare eller andra 
säljare av byggrelaterade varor samt 
leverantör av fjärrvärme sedan vi har 
tilldelats en tomt i området. 
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