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RAPPORT 
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Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (konsern) 
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Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) ble stiftet i 1916 og er morselskap i 

konsernet. Aktivitetene i morselskapet er konsernadministrasjon- og tjenester for selskapet og 

datterselskaper. SNSK har utmålsrettigheter og funnpunkt over store deler av Svalbard. 

  

Konsernet driver kullproduksjon på Svalbard gjennom Store Norske Gruvedrift AS (SNGD) 

og utleie og utvikling av boliger gjennom Store Norske Boliger AS (SNB). Store Norske 

Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) er utelukkende involvert i opprydding etter 

gruveaktiviteten i Svea og Lunckefjell. Svea Tankanlegg AS leverer drivstoff og driver 

tankanlegget i Svea. Konsernet har virksomhet innenfor arktisk logistikk gjennom Pole 

Position Logistics AS (PPL) (90,2% eierandel) samt tilrettelegger for turistvirksomhet 

gjennom Gruve 3 AS.  I tillegg har selskapet en minoritetspost i Materiallageret AS (32 %).  
 

SNSK har en leie- og forvaltningsavtale med Staten på grunneiendom som utløper 1. april 

2020. Som grunneiendomsforvalter administrerer selskapet på vegne av Staten, utleie av 

statens grunn til de aktørene som etablerer seg i Longyearbyen.  

 

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet er 100% eier av selskapet, som siden november 

2019 er plassert i kategori 3 i statens eierskapsgruppering. 
 

  

Hovedpunkter 1. kvartal 2020:  

 

• Miljøprosjektets fremdrift er ihht plan og med vesentlig reduksjon i prosjektets 

totalkostnader. Total ryddeforpliktelse i Svea/ Lunckefjell er redusert fra 2,5 mrd til 

2,2 mrd på bagrunn av fremdrift, risikovurdering og totalestimat. Bokført 

restforpliktelse pr 31.03.20 er 1,9 mrd. 

• Opprydding og demontering av Svea Nord-gruva var ferdigstilt 6.2. og stengingen ble 

markert med et arrangement 4.3.  Planarbeidet for Fase 2B ble ferdigstilt ihht 

fremdriftsplan 1. mars 2020. 

• En alvorlig nesteulykke i Svea 

• Kullproduksjon 28 300 tonn 

• Markedspris på kull (spot) på 48-52 USD/t i perioden; svakere enn i 4. kvartal 2019 

• Fremdeles meget høy utleiegrad for Store Norske Boliger AS 

• God utvikling for logistikkvirksomheten Pole Position Logistics AS, men sterkt 

rammet av tiltakene mot Covid-19 fra slutten av kvartalet 
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Økonomiske resultater (konsern) 
Alle beløp er i mNOK om ikke annet er 
oppgitt.  
 
Store Norske-konsernet hadde i Q1 2020 et 

resultat før skatt på -1,6 m, mot 14,4 m i Q1 

2019. Forskjellen i resultat mellom Q1 2019 og 

Q1 2020 skyldes i hovedsak reduksjon i 

eksport av kull fra 42.000 tonn i 2019 til 

15.000 tonn hittil i 2020. 

 
Ved utgangen av Q1 har konsernet en EBITDA 
på 3,8 m mot 18,4 i fjor.  
 
Kullomsetningen i kvartalet utgjorde 20,5 m, 
mot 39 m i Q1 2019.  
Selskapet oppnår lavere pris for kullet i år, 
men valutakursen har vært gunstig. Prisene i 
kullmarkedet har utviklet seg negativt i 
kvartalet, og er på et lavt nivå basert på 
historisk sammenligning.  
 
Andre inntekter i kvartalet er i hovedsak 
inntekter i Store Norske Boliger (13,9 m), i 
logistikkvirksomheten PPL (1,9 m), 
leieinntekter og kulturminnetilskudd i SNSK 
(5,3m) og museumsvirksomhet i Gruve 3 (0,3 
m).  
 
I Q1 har SNSG utført opprydding i Svea-
området for 88,8 m. Dette fremkommer i 
balansen som utført ryddeforpliktelse og 
økning av annen egenkapital. Regnskapet viser 
ikke resultateffekt av oppryddingsaktivitetene 
i prosjektet hverken i 2019 eller 2020, men er 
rapportert på ulik måte. I 2019 ble tilskudd til 
utført opprydding i perioden presentert som 
inntekt (68,3m) og tilsvarende kostnader, men 
i 2020 resultatføres oppløsning av avsetning 
for forpliktelse med et beløp som tilsvarer 
påløpte kostnader.  
 
SNSK økte i 2020 sin eierandel i Svea 
Tankanlegg AS fra 15% til 100% og Svea 
Tankanlegg er konsolidert inn for Q1 2020 
men var ikke del av konsolidert regnskap på 
samme tid i fjor. 

 
 
 
 

Finansiell situasjon (konsern)  
 
Konsernet hadde ved utgangen av Q1 2019 
likvide midler på 332 m, inkludert bundne 
midler. En betydelig del av dette skyldes 
overføringer fra Staten for miljøprosjektet 
som skal dekke kostnadene ut 2020.  
Konsernet hadde per utgangen av kvartalet 
ikke tilgang på kassekreditt eller tilsvarende 
fasiliteter.   
 
Beholdning av kull utgjorde ved utgangen av 
kvartalet 14,6 m, som er 4,2 m høyere enn i 
samme kvartal året før. Etterspørselen etter 
kull har mot slutten av kvartalet vært preget 
av koronakrisen.  Salg av energikull, 
beholdning og likviditet vurderes fortløpende.  
 
Goodwill består av negativ effekt av salg av 
Gruve 7 fra SNSG til SNGD (- 32 m) og 
balanseført forretningsutvikling i PPL. 
 
 Varige driftsmidler på 343 m er hovedsakelig 
boliger i SNB samt gruveutstyr i SNGD, 
inkludert brukt gruveutstyr som selskapet har 
lagt ut for salg.  
 
Fordringer på 40,9 m består av 

kundefordringer og periodiseringer. Av dette 

er kundefordringer for kullomsetningen 24,8 

m.  

 
I balansen er det avsatt totalt 1.931 m til 

fremtidige forpliktelser. Dette er fordelt på 

opprydding etter gruvedriften (25 m) i 

Longyearbyen og (1.880 m) i Svea og utsatt 

skatt (14 m).  

Nytt anslag for totalkostnaden for 

ryddeprosjektet i Svea ble klart i mars og viser 

fremdrift i forhold til plan og en forventet 

redusert totalkostnad for prosjektet i forhold 

til tidligere anslag.  

 

Langsiktig gjeld på 129,8 m ved utgangen av 

kvartalet er rentebærende lån fra Staten v/ 

NFD og kredittinstitusjoner. Kortsiktig gjeld 

var ved utgangen av kvartalet 176,4 m og 

utgjøres hovedsakelig av regulær 

leverandørgjeld, feriepenger og offentlige 

avgifter.  
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Konsernets egenkapital er ved utløpet av 

kvartalet på ca -1.4m, en positiv endring siden 

årsslutt (-1.5m) som i hovedsak skyldes utført 

arbeid ift. ryddeforpliktelse med 88,8 m og 

negativt 1,6m i resultat før skatt hittil i år. 

Egenkapitalen ble i 2017 påvirket negativt 

med 2.500m på grunn av avsetning for 

ryddeforpliktelse etter kulldriften.  

Oppryddingsforpliktelsene i Svea er redusert 

med de faktiske ryddekostnadene som er 

påløpt hittil, 399 m. samt vurdering i 

forbindelse med årsregnskapet hvor 

totalforpliktelsen reduseres fra 2,5 mrd til 2,2 

mrd.  

SNSK  

Morselskapet SNSK har ved utgangen av Q1 en 
bokført egenkapital på 359,8m.  
 
SNSG 
Det ble gjort avsetning for forpliktelser knyttet 
til opprydding i Svea/Lunckefjell på 2,5 mrd kr 
i balansen og denne avsetningen er hittil 
redusert med 699 m. Av dette er utført arbeid 
399 m mens nye estimater og risiko-
vurderinger for ryddeprosjektet er 300 m. 
Forpliktelsen er fortsatt beheftet med 
betydelig usikkerhet. I statsbudsjettet for 
2020 er det bevilget midler til videre fremdrift 
i Svea i tråd med selskapets søknad om 
finansiering. Det er Styrets vurdering at 
bevilgningene er tilstrekkelig for å 
gjennomføre de planlagte aktivitetene i 
perioden. Det arbeides med en 
avslutningsplan for opprydning i Svea fase 2B 
med antatt oppstart i 2021.  Finansieringen av 
opprydningen i Svea vil være avhengig av 
ytterligere bevilgninger over Statsbudsjettet i 
de kommende årene.  
 
Tross solidarisk ansvar for forpliktelsene er det 
ikke gjort tilsvarende avsetninger i 
morselskapet SNSK. Det er Styrets vurdering 
at Staten kommer til å tilføre SNSG (via SNSK) 
de midlene som er nødvendige for å rydde 
opp i Svea, og balansen i morselskapet 
vurderes under denne forutsetning. Styret i 
SNSK vil gjøre en fortløpende vurdering av 
situasjonen. Mister SNSG på et tidspunkt 
utsikten til å motta de nødvendige 

tilskuddene, vil SNSK måtte innta de 
solidariske forpliktelsene i sin balanse.  
 

HMS og organisasjon  
Det er ikke rapportert fraværsskader i Q1. H-

verdi siste 12 måneder pr 31. mars er dermed 

3,2 (antall skader med fravær per million 

arbeidstimer). Store Norske har en nullvisjon 

for skader, og for 2020 er måltallet for H-verdi 

satt til 4 (bedre enn gjennomsnittet i norsk 

bergindustri, og noe høyere enn norsk industri 

totalt).  

 
 
Sykefraværet var i Q1 på 5,2%, akkumulert for 
siste 12 måneder er det 3,9%. For 2020 har 
SNSK satt som mål at sykefraværet skal være 
under 4%, mot et tidligere måltall på 5%. 

 
Ved utgangen av 1. kvartal hadde Store 
Norske-konsernet 152,5 ansatte.  
 

31.03.2020 Antall Årsverk 

Fast ansatte  128,5 122 

Lærlinger 2 2 

Korttids-
ansatte 

22 8,5 

Totalt 152,5 132,5 

 
 

Kullproduksjon i Gruve 7  
I løpet av Q1 ble det produsert 28 300 tonn i 
Gruve 7 Produksjonen har foregått som 
oppfaring i to driftsområder i gruva.  

  
På grunn av stor usikkerhet i markedet for 
industrikull, bla som følge av Covid-19 
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pandemien, og lave priser på energikull er det 
besluttet å redusere produksjonsnivået ned til 
en årsbasis på ca. 90 000 tonn. Dette 
medfører en reduksjon i antall ansatte i Gruve 
7, disse er overført til oppryddingsprosjektet i 
Svea  

 
 

Kullsalg 
Selskapet har levert 24.297 tonn fra Gruve 7 i 
Q1. Dette er 15.176 tonn til eksport og 9.121 
tonn levert til kraftstasjonen i Longyearbyen.  
 
Prisene har vist en negativ trend de siste 
månedene. Ved utgangen av Q1 ligger API#2 
ARA på ca. 50 USD pmt. Dette prisleiet er lavt i 
et historisk perspektiv og utfordrende for 
selskapet. 
 

 
Pris på kull levert Rotterdam siste 12 mnd 
 
 

Miljøprosjektet Lunckefjell og Svea  
Det er så langt i 2020 ikke registret alvorlige 
HMS og YM hendelser i prosjektet.  
 
Arbeidet med rydding og lukking av Svea Nord 
Gruva ble ferdigstilt i begynnelsen av februar 
med en offisiell markering 4. mars 2020. 
Tilbakemeldingene fra Sysselmannen på 
oppryddingen var meget gode, og helt i tråd 
med planen. 
 
Kontrakten for Svea Fase 2a ble tildelt Hæhre 
entreprenør, som startet arbeidene 
umiddelbart etter kontraktsignering.  
 
Planarbeidet for Fase 2B ble ferdigstilt som 
avtalt 1. mars 2020. Sysselmannen jobber nå 
etter en plan med endelig tilbakemelding 
innen 1. juni 2020.  
 

Totalt er det solgt maskiner og utstyr for ca. 
12MNOK siden salgsarbeidet startet i 2019. 
Det har vært liten respons i markedet i første 
kvartal 2020. 
 

Turistvirksomhet  
Selskapet legger til rette for reiseliv gjennom 
datterselskapet Store Norske Gruve 3 AS. 
Store Norske Gruve 3 AS er underleverandør 
til reiselivsbedriftene i Longyearbyen og 
leverer omvisninger i det historiske anlegget 
til Gruve 3. Produktet er bynært, vær- og 
sesong-uavhengig og lite fysisk krevende. Slik 
bidrar virksomheten til Store Norske Gruve 3 
til at reiselivet i Longyearbyen opprettholder 
kvalitet og kapasitetsutnyttelse gjennom året.  
 
I Q1 2020 hadde Gruve 3 en liten økning de 
første to månedene, men gruven ble stengt 
fra 13. Mars 2020 på grunn av 
koronapandemien. Ansatte er midlertidig 
overført til Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell 
eller permittert.   
 
Gjennom eierskap i Svea Svalbard AS (30%) 
har Store Norske lagt til rette for 
forskningsmiljø.  Virksomheten er i 2020 
besluttet avviklet som følge av at 
infrastrukturen i Svea ikke lengere er egnet og 
tilgjengelig for å innlosjere av forskere og 
turister.  

 
Boligforvaltning /utvikling  
Store Norske Boliger AS (SNB) eier og forvalter 
379 boenheter i Longyearbyen. 
 
Formålet er å leie ut boliger til selskapets 
ansatte og å leie ut resten av boligene til 
eksterne.  Vi prioriterer offentlige aktører på 

markedet og i dag utgjør denne andelen ca. 

50% av SNBs boligmasse.   
SNBs neste satsingsprosjekt er rehabilitering 
og utvikling av boligområdet Elvesletta Nord. 
Det er igangsatt en delplan for dette området, 
og deler av formålet er å kunne legge til rette 
for nybygging, gjenbruk og utvikling av 
eksisterende bygningsmasse.  

  
 Riveprosjektet i Lia er et samarbeidsprosjekt 
mellom LL, SNB og SB. Prosjektet går i 
hovedsak i henhold til plan. 
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Eiendomsutvikling  
Forretningsområdet Store Norske Eiendom 
har stått for forvaltningen av grunneiendom 
og kulturminner etter avtale med staten 
v/NFD fram til og med Q1. Selskapet skal bistå 
grunneier i en overgangsperiode ut august 
2020. 
   
I samråd med Longyearbyen lokalstyre lager 
SNSK en ny delplan for Hotellneset for å legge 
til rette for næringsutvikling Det er på det 
rene at det må foretas en helhetlig 
miljøkartlegging av hele planområdet for at 
planen kan ferdigstilles.  

  
Etter avtale med Telenor Svalbard AS 
planlegger SNSK et nytt lager- og kontorbygg i 
Longyearbyen sentrum.  

  
SNSK eier anlegget Isfjord Radio. Dette har et 
svært ressurskrevende og lite miljøvennlig 
energiproduksjonssystem. I samarbeid med 
leietakerne Telenor Svalbard og Basecamp 

Explorer Spitsbergen arbeider SNSK med en 
plan for etablering av et off-grid hybrid 
energisystem  

 

 

Arktisk logistikk  
SNSK har en eierandel på 90.2% i Pole Position 
Logistics AS. Med hovedkontor i Longyearbyen 
har selskapet som mål å være et samlet 
kontaktpunkt for all type logistikk til, i og fra 
Arktis. 
Selskapet skal drifte Miljø & Logistikkstasjon 
(MLS) i Svea, der alt av inn og utgående gods 
skal koordineres og håndteres for å sikre en 
mest mulig miljø- og kostnadseffektiv drift for 
Miljøprosjekt Svea.  
 
Utgangen av 1. kvartal har vært er preget av 
COVID19-pandemien. En brå nedstengning av 
reiselivsaktiviteten påvirker varestrømmene, 
logistikkmarkedet og flyplassaktiviteten, dvs 
alle områder der selskapet er eksponert. Det 
er iverksatt tiltak for å avdempe økonomiske 
effekter, inkludert permitteringer. 
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RESULTATREGNSKAP STORE NORSKE KONSERN pr 31.03.2020 

 
 
 

BALANSEREGNSKAP STORE NORSKE KONSERN pr 31.12.2019 

 

 

(Tall i 1 000 kr) 2019

Immaterielle eiendeler 8 479

Varige driftsmidler 350 264

Finansielle anleggsmidler 7 635

SUM ANLEGGSMIDLER 366 378

Varer 65 394

Fordringer 39 813

Bankinnskudd, kontanter 305 447

SUM OMLØPSMIDLER 410 654

SUM EIENDELER 777 032

Selskapskapital -42 930

Annen egenkapital 1 543 136

SUM EGENKAPITAL 1 500 206

Avsetning for forpliktelser -2 037 690

Langsiktig gjeld -131 814

Kortsiktig gjeld -107 734

SUM GJELD -2 277 238

SUM GJELD OG EK -777 032


