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1. Forord 
Tiltakshaver er Mikkelsen Maskin AS 
Honnstadvegen 66, 6650 Surnadal  
Mailadresse: mikkelsen.maskin@svorka.net 
Grunneier: Lars J. Holten, 6655 Vindøla 
Driftsansvarlig for Holtamoen grustak er Rune Mikkelsen 
 
Driftsplanen omhandler drift av massetaket, plan for avslutning og istandsetting, samt sikring 
under driftsperioden og etter avslutning.  
 
 

mailto:mikkelsen.maskin@svorka.net
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2. Innledning 
 

2.1. Beliggenhet, størrelse 
Planområdet har en størrelse på 95 daa, og gjenværende masser 2014 er ca. 900.000 m³. 
Holtamoen grustak ligger ca. 7 km nordøst for Skei i Surnadal kommune, med avkjøring fra 
Vindølvegen ved fv.65 på Skarmo. Samme avkjøring har Bankaren dagbrudd som ligger lengre 
oppe i lia. 
Holtamoen grustak har vært drevet av Mikkelsen Maskin AS helt siden 1983, bare året etter at 
det ble startet opp med leveranser av naturgrus derfra. Det har vært levert knuste masser til 
kommuner, betongindustri, private utbyggere og Statens vegvesen. Holtamoen er fast 
leverandør av tilslagsmasser for betongstasjonen som ligger ved industriområdet i Surnadal. 
 
Holtamoen ligger godt skjermet fra fv.65 og dalføret omkring. Området er bekledd med spredt 
blandingsskog og myrlendt terreng. Oversiktskart viser beliggenheten for uttaket. 
Vegskråning tilhørende fylkesvegen med krattskog blir stående igjen for skjerming av støy og 
innsyn fra dalsiden. 
Nordøst for massetaket og Vindøldalsvegen ligger et boligfelt. Med omsyn til dette er det bygd 
opp en støyvoll for bedre skjerming. 
 
 
 

 
 
Kartet viser beliggenheten til Holtamoen grustak. 
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2.2. Overordna planer og avtaler 
Denne driftsplanen skal følge reguleringsplanen for Holtamoen, godkjent i Surnadal 
kommunestyre 11.12.2008. Reguleringsplanen er felles for Holtamoen grustak og Bankaren 
dagbrudd.  
Området ligger på eiendommen gnr/bnr 14/1, tilhørende Lars J. Holten, 6655 Vindøla.  
Mikkelsen Maskin AS som står for den daglige driften har inngått avtale med grunneieren for 
retningslinjer om økonomi, drift og avslutning av massetaket. 
 

2.3. Gjeldende reguleringsplaner 

 
 
Gjeldende reguleringsplaner ved Holtamoen grustak 
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3. Drift 
 
Uttak, mengder 
Mengder på uttak av masser har ligget, og vil i de nærmeste årene ligge på rundt 15.000-20.000 
m³ pr år. Gjenværende masser i grustaket 2014 er om lag 900.000 m³. 
 
Det er ingen faste installasjoner eller deponi innenfor området til massetaket, med unntak av 
knuseverk. Massene blir knust til de forskjellige fraksjoner etter bestilling innen bygg og 
anlegg. Fast mottaker er betongstasjonen ved industriområdet i Surnadal. 
 
Sikring 
Ved innkjøringene til massetaket er det satt opp låsbare bommer. 
Hovedinnkjøringen vil være innkjøringen fra nordøst inn til grustaket. Fra Vindølvegen mot 
sørøst er det anlagt en anleggsveg fra toppen av grustaket og ned langs østre side og inn i 
massetaket. Dette for først å kunne drifte på den øverste halvparten av grustaket.  
Anleggsvegen er sikret med låsbar bom fra Vindølvegen. 
 
Total høydeforskjell topp/bunn er maks 20 m. 
Det er satt et minimum kotehøyde for uttak av masser som skal ligge på 39 moh., med en liten 
stigning innover i massetaket. 
 
Skråninger vil slakes og sikres etter hvert som driften kommer lengre innover i massetaket. 
Oppussing vil skje gradvis i de områdene av massetaket som er ferdig for uttak av masser. 
Det vil bli oppsatt midlertidige gjerder under driftsperioden på områder hvor dette er 
nødvendig. 
Alt av vegetasjonsdekke vil bli tatt vare på til senere og periodevis tilbakeføring etter som 
driften går frem. 
 
 
Bergteknisk ansvarlig 
Bergteknisk ansvarlig for Holtamoen grustak er Rune Mikkelsen. Han har over 20 års erfaring 
fra driften av Holtamoen grustak, og er daglig leder av Mikkelsen Maskin AS. 
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3.1. Nåsituasjon 

 
 
Kartet viser uttatte masser fram til juni 2014 (1m koter) med omriss plangrense 
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3.2. Uttaksområde 

 
Ortofoto over området hvor grustaket ligger. 
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4.1           Kart, driveretning 
 
 
 

 
 
Etapper 
Kartet viser driveretningen i grustaket, med uttak fram til 2017. Her vises også anleggsvegen 
ned i grustaket fra Vindølvegen ved sørøstlige kant av grustaket. 
På grunn av høydeforskjellen fra eksisterende terrenghøyde og ned i massetaket, skjer uttaket 
av masser på to plan. Anleggsvegen nyttes blant annet som adkomst mellom de to høydene og 
eksisterende terreng for avdekking av vegetasjonsdekke.  
 
Lager av ferdig knuste masser, og div. produksjonsutstyr, er i området mot nordvest av 
grustaket hvor massene er ferdig uttatt.  

2017 
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4. Sluttsituasjonen 
Når massetaket er utnyttet i sin helhet vil driften av uttaket avsluttes og området tilbakeføres. 
Dette ligger langt fram i tid, og det er dermed knyttet usikkerhet til samfunnsmessige og andre 
forhold som kan påvirke etterbruk av området. 
 
Med utgangspunkt i dagens situasjon omkring uttaket ser en for seg at tilbakeføring til 
landbruks- natur og friluftsområde (LNF) som det naturlige formålet. Beliggenheten tilsier at 
området ligger fint til for framtidig dyrket mark. 
 
All jord og vegetasjonsmasser som fjernes i forbindelse med utvidelser av driftsområdet skal 
lagres for å kunne nyttes i forbindelse med tildekking av området med tilhørende skråninger 
rundt massetaket. Skråningene skal ha en helning på 1:2, og de skal avrundes og tilpasses 
eksisterende terreng på toppen. 
 

4.2            Plankart, sluttsituasjonen 
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4.3            Vertikalprofil, sluttsituasjonen 
 

 
 
Vertikalprofiler med snitt som vist i plankart over sluttsituasjonen. 
Eksisterende terreng fra 2014 
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4.4             Reguleringsplanen for Holtamoen og Bankaren massetak 

 
 



Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of
mines at Svalbard

Holtamoen grustak i Surnadal kommune
Konsesjonsområde

1:2 500
±

Tegnforklaring
KonsesjonsBase

GeocacheBasis0 0,2 0,40,1 Kilometer

Kart produsert ved DMF 18.04.2017

90 DAA



Utklipp fra artskart. Søk utført av DMF, 19.04.2017



Utklipp fra naturbase. Søk utført av DMF, 19.04.2017
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