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Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er gjennom datterselskapet Store Norske Spitsbergen 
Grubekompani (SNSG) Norges nordligste gruveselskap, og gjennom datterselskapet Store Norske Boliger 
(SNB) Longyearbyens største boligaktør. Med 75 % eierandel i Pole Position Logistics er selskapet også aktivt 
involvert i arktisk logistikk. Store Norske jobber med utvikling av nye forretningsområder for utnyttelse av 
infrastruktur og kompetanse med mål om å skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Gjennom Gruve 3 AS 
drives besøksvirksomhet i en nedlagt gruve og gjennom deleide Svea Svalbard AS drives turist- og forsknings-
/undervisningsvirksomhet i Svea fra vintersesongen 2017. Selskapet er grunneiendomsforvalter for sentrale 
deler av Statens grunn på Svalbard.  

 
Hovedpunkter første kvartal 2017:  

 En fraværsskade – armbrudd pga. fall på is  

 Produksjon i henhold til plan 

 Igangsatt turistvirksomhet i regi av Svea Svalbard 

 Selskapet har igangsatt vurderinger for mulig oppstart av Svea/Lunckefjell  

 Kullprisene har gått noe ned, men ser ut til å jevne seg ut 

 

Økonomiske resultater (konsern) 
Store Norske-konsernet hadde i 1. kvartal et 
resultat før skatter på -50 MNOK. I samme 
kvartal i fjor var resultatet før skatter på 78 
MNOK.  
 
Kvartalet og resultatet preges av lavere 
produksjon sammenlignet med tilsvarende 
kvartal i 2016. Dette henger sammen med at 
gruvene i Svea og Lunckefjell nå er lagt i 
driftshvile mens det på samme tid i 2016 var 
produksjon. Produksjon og skipning av kull er 
nå i sin helhet knyttet til virksomheten i Gruve 
7. 
 
I løpet av kvartalet er det skipet 41 600 tonn 
kull fra Gruve 7. Av andre inntekter er om lag 
halvparten knyttet til utleie av boliger i 
Longyearbyen gjennom SNB, mens det øvrige 
kommer fra logistikkvirksomheten i PPL og 
eiendomsforvaltning gjennom morselskapet, 
SNSK. 
 
Det økonomiske resultatet preges av 
driftshvilen i Svea og Lunckefjell hvor det 
påløper betydelige kostnader til vedlikehold 
av gruver og øvrig infrastruktur.  

Finansiell situasjon 

Konsernet 

Konsernet hadde ved utgangen av 1. kvartal 
2017 likvide midler på 318 MNOK. Konsernet 
hadde per utgangen av kvartalet ikke tilgang 
på kassekreditt eller tilsvarende fasiliteter.  
Kundefordringer utgjorde 32 MNOK mot 27 
MNOK på samme tidspunkt i fjor. Beholdning 
av kull utgjorde ved utgangen av kvartalet 5,3 
MNOK mot 260,8 MNOK på samme tidspunkt i 
2016 da det var produksjon i Svea Nord. I 
balansen er det avsatt 346,7 MNOK til 
fremtidige forpliktelser, noe som i hovedsak 
består av opprydnings- og 
pensjonsforpliktelser. Langsiktig gjeld er på 
147 MNOK ved utgangen av kvartalet. Under 
langsiktig gjeld inngår et lån i SNB fra staten 
som ble tatt opp i forbindelse med 
refinansieringen av konsernet ved utgangen 
av 2016. Kortsiktig gjeld var ved utgangen av 
kvartalet 22 MNOK mot 1 247 MNOK på 
samme tidspunkt i 2016.    
For konsernet var egenkapitalen på 229 
MNOK ved utgangen av kvartalet mot -277 
MNOK på samme tidspunkt i 2016. For SNSK 
er bokført egenkapital ved utgangen av           

(NOK mill) 2017-Q1 2016-Q1 Hele 2016

Kullsalg 29,0 18,0 484,9

Andre inntekter 22,3 14,8 98,7

Sum driftsinntekter 51,3 32,8 583,6

Driftsresultat -50,2 90,5 87,2

Resultat før skatter -50,1 77,5 46,0
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1. kvartal 486 MNOK mens egenkapitalen i 
gruveselskapet SNSG er på -316 MNOK. Det 
vises til nærmere kommentarer nedenfor om 
SNSGs økonomiske situasjon. 

SNSK og SNSG 
SNSK og SNSG inngikk i juni 2015 en 
restruktureringsavtale med staten som eier og 
konsernets bankforbindelse om finansiering av 
SNSG frem til utgangen av 2016. Avtalen 
innebar at SNSK fikk tilført 500 MNOK 
gjennom lån og salg av grunneiendommer, og 
kapitalen ble stilt til rådighet for det heleide 
datterselskapet SNSG for å sikre likviditet til 
gruvevirksomheten ut 2016. I forbindelse med 
inngåelsen av denne avtalen ble deler av 
SNSGs valutakontrakter realisert med 
betydelige tap. Disse tapene ble omgjort til et 
lån som hadde forfall ved utgangen av 2016.  
 
Som følge av ytterligere fall i kullprisen etter 
at refinansieringsavtalen ble inngått var det 
lenge klart at likviditeten som ble stilt til 
rådighet ikke ville være tilstrekkelig til å dekke 
forfallet ved utgangen av 2016. SNSK og SNSG 
arbeidet derfor i lengre tid i samarbeid med 
konsernets eier og bankforbindelse for å 
komme frem til en løsning som sikret at SNSG 
ville være i stand til å innfri sine forpliktelser. 
Partene kom i løpet av siste kvartal i 2016 
frem til en løsning som innebar at konsernets 
eier fremmet et forslag for Stortinget om å 
tilføre konsernet 194 MNOK, hvorav 100 
MNOK gis som lån og 94 MNOK i form av 
egenkapital. Den tilførte kapitalen gjorde 
SNSG i stand til å dekke kravet fra selskapets 
bankforbindelse. Forslaget som ble fremmet 
fikk Stortingets tilslutning 16. desember. Det 
nevnte kravet ble dermed innfridd i sin helhet 
før årsskiftet etter restruktureringsavtalens 
bestemmelser. 
 
I statsbudsjettet for 2017 som ble fremlagt 6. 
oktober 2016 ble det besluttet å tilføre 
konsernet 144 MNOK for å kunne 
gjennomføre driftshvile i Svea og Lunckefjell i 
2017. Den tilførte kapitalen ble gitt i form av 
egenkapitalinnskudd i SNSK som igjen vil stille 
kapitalen til disposisjon for SNSG. Det antas 
derfor at SNSG vil ha tilstrekkelig likviditet til 
rådighet for å kunne dekke sine forpliktelser 
gjennom 2017. Selskapet vil løpende vurdere 

grunnlaget for fortsatt driftshvile i opptil 3 år, 
men vil samtidig avhenge av kapitaltilførsel fra 
staten som eier for å gjennomføre dette. 
 
SNSG er p.t. uten finansiering fra 2018. Slik 
finansiering avhenger av at staten som eier av 
SNSK stiller midler til disposisjon for SNSK som 
igjen låner et tilstrekkelig beløp til SNSG. 
Dersom det besluttes gjenåpning av gruvene i 
Svea/Lunckefjell vil det være behov for et 
meget betydelig beløp til finansiering av SNSG. 
Også om driftshvilen fortsetter eller det 
besluttes avvikling av driften i SNSG, vil SNSG 
ha behov for tilførsel av store beløp for å 
kunne gjennomføre dette.  
 
Selskapet vil i løpet av første halvår vurdere 
behovet for ytterligere kapitalbidrag til SNSG 
og fremlegge en henstilling til Staten som eier 
om kapitalbidrag til SNSK i form av lån eller 
egenkapital. Det vil være nødvendig med en 
avklaring på en slik henvendelse i løpet av 
høsten 2017. Uten slikt kapitalbidrag, vil SNSK 
ikke kunne bidra med ytterligere finansiering 
av datterselskapet SNSG. Konsekvensen vil i så 
fall bli at det ikke er grunnlag for videre drift i 
SNSG og at selskapet kan gå konkurs. 
 
SNSG har negativ egenkapital, jf. aksjeloven § 
3-4. Styret i SNSG arbeider nå med 
vurderinger av om det er grunnlag for å 
anbefale gjenåpning av gruvedriften i 
Svea/Lunckefjell. En eventuell gjenåpning vil 
være avhengig av tilstrekkelig finansiering.  
 
Ut fra den samlede situasjon, herunder at 
finansiering for driften i 2017 i utgangspunktet 
er sikret, mener styret i SNSG at det på tross 
av selskapets negative egenkapital er 
forsvarlig og fornuftig å videreføre 
virksomheten i 2017. Det understrekes 
imidlertid at det er risiko knyttet til SNSG og at 
styret vil vurdere situasjonen løpende utover i 
2017. 
 

Restrukturering av konsernet  
2017 er første år (av inntil tre) med driftshvile 
i Svea.  Med dette og to skift i Gruve 7 vil ca. 
100 arbeidsplasser beholdes i selskapet. 
Samtidig opprettholdes muligheten til å 
vedlikeholde og utvikle Svea til en arena for 
forskning, undervisning og turistvirksomhet. I 
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tillegg beholdes kritisk kompetanse i selskapet 
slik at det vil være praktisk mulig å gjenåpne 
Lunckefjellgruva innen utgangen av 2019. En 
gjenåpning forutsetter en vedvarende bedring 
i kullprisene samt tilstrekkelig finansiering. 
 
Overføring av virksomheten i Gruve 7 til Store 
Norske Gruvedrift AS planlegges nå 
gjennomført i løpet 2. kvartal 2017.  
 

HMS og organisasjon  
Det var en fraværsskade i 1. kvartal 2017. 
Dette medfører at H-verdien for de siste 12 
månedene er 4,6 ved utgangen av mars. Store 
Norskes mål er en H‐verdi under 5. H-verdi er 
antall skader med fravær per million 
arbeidstimer. I første kvartal er det lagt inn 
117 rapporter i hendelses- og avvikssystemet, 
hvorav 81 % av rapportene er proaktive (uten 
skade på personell og materiell), mot et mål 
på 200 for hele året og over 70 % proaktive.  
 

 
 
 
Sykefraværet for 1. kvartal er på 7,4 %, noe 
som er en liten reduksjon fra forrige kvartal.  
 

 
 

Ved utgangen av mars hadde Store Norske 
110 ansatte. Totalt antall årsverk uten vikarer 
er 107,2.  
 

Kullproduksjonen  
Kullproduksjonen i 1. kvartal 2017 ble  
25 986 tonn brutto. Volumet ble i sin helhet 
produsert i Gruve 7, hvor fremdriften i store 
trekk gått som planlagt. Det har foregått 
oppfaring på ett produksjonspanel og splitting 
på ett.  
 
Gruvene i Svea/Lunckefjell er besluttet satt i 
driftshvile og har derfor ikke produsert kull. 
Her har det vært arbeidet med oppgaver 
knyttet til driftshvile for gruvedriften. Dette 
består i å kontrollere tilstanden i begge 
gruvene og gjøre tiltak i forhold til blant annet 
sikring og ventilasjon.  
 

Kullsalg  
Selskapet har i 1. kvartal levert 41 600 tonn fra 
Gruve 7, noe som er 80 % mer enn i samme 
kvartal 2016. Det ble skipet tre laster til hhv. 
Rotterdam, Ålborg og Oslo. 
 
Prisutviklingen i 1. kvartal har vært negativ og 
gjennomsnittsprisen ble om lag 83 USD per 
tonn.  Dette er en nedgang fra 4. kvartal på 2,5 
%. Fremtidskurven har også gått noe ned, 
rundt 5 % sammenlignet med 4. kvartal og 
viser USD 62-65 for 2018-2020. 
 

 
 
Forretningsutvikling  
Store Norske Momentum arbeider med 
utvikling av nye forretningsområder. De 
viktigste områdene har vært reiselivssatsingen 
i Svea og Gruve 3 samt den forretningsmessige 
utviklingen av grunneiendommen på 
Hotellneset i Longyearbyen. 
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Gruve 3 er godt besøkt av tilreisende og 
fastboende. Gruvegangen er sikret ca. 150 
meter inn i fjellet, slik at omvisningene nå 
også involverer en opplevelse av å være inne i 
en gruve.  
 
Tilrettelegging og drift av Svea for forskere og 
reiseliv har utviklet seg positivt gjennom 
kvartalet. Destinasjonen har blitt populær 
blant reiselivsaktører fra Longyearbyen. Dette 
gir også et viktig bidrag for Svea til at 
aktivitetsnivået holdes oppe. 
 
Etableringen av prosjektet Arctic World 
Archive har fått mye oppmerksomhet. Med 
inspirasjon fra det opprinnelige frøhvelvet i 
Gruve 3, arbeides det med å tilrettelegge for 
lagring av informasjon lagret på filmruller i 
den gamle gruva. Samarbeidspartner Piql AS 
står for teknologien med lagringsmedium og 
distribusjon, mens Store Norske står for 
aktivitetene lokalt i Longyearbyen. 

 
Bolig- og eiendomsutvikling  
Avdelingen Store Norske Eiendom driver Store 
Norske Boliger AS (SNB) og forestår 
forvaltningen av grunneiendom etter avtale 
med staten. 
 
SNB mistet fem boliger i skredulykken 19. 
desember 2015. SNSK er, sammen med 
Longyearbyen lokalstyre (LL) og 
Sysselmannen, saksøkt av en av familiene som 
ble rammet av ulykken. SNSK anser seg ikke 
som juridisk erstatningsansvarlig, men ønsker 
å bidra i forsøket på å oppnå en minnelig 
løsning i saken. Spesialenheten har gjenåpnet 
etterforskning av ulykken som straffesak. 
Påtalebeslutning er ventet innen sommeren. 
 
Den 21. februar 2017 gikk det et nytt skred fra 
Sukkertoppen. Skredet ødela bl.a. to av SNBs 
boliger, hvorav den ene var bebodd. Ingen 
kom til skade i skredet. Som følge av skredet 
ble hele bakre rekke i Lia evakuert – en 
evakuering som ble gjort permanent 
vinterstid, inntil sikring er på plass. Dette 
berører 20 av SNBs boliger. Som følge av 
evakueringen ble det stort behov for boliger i 
Longyearbyen, og samtlige av SNBs beboelige 
enheter er nå bebodd. Utleiegraden er ved 

utgangen av Q1 på 99,6 %. De resterende 
boligene er under renovering i påvente av 
innflytting. Til sammen har nå SNB 359 
tilgjengelige boliger i Longyearbyen.  
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. Vinteren 
2017 har fokuset vært på sikring av seks 
taubanebukker i Longyearbyen sentrum, som 
SNSK fikk støtte til høsten 2016 fra Svalbards 
miljøvernfond.  
 
Hotellneset er den store satsingen på 
grunneiendomssiden. Selskapet lager i samråd 
med Longyearbyen Lokalstyre (LL) en ny 
delplan for området, for å legge til rette for 
industri- og næringsutvikling kombinert med 
transformasjon av Longyearbyen sentrum.  
Industri- og næringsutviklingen på Hotellneset 
forutsetter håndtering av støvproblematikken 
fra kullastingen. I Q1 har fokuset vært på 
areal- og tomtedisponeringen i området. 
Planen skal være ferdig ila. høsten 2017. 
 
Grunnet boligmangelen i byen og ønsket om å 
gjenoppbygge boligene selskapet har mistet i 
de to skredene igangsatte SNSK utvikling av 
boligbyggingsprosjekt i Gruvedalen. Dette for 
å sikre en helhetlig utbygging som er 
hensiktsmessig ut i fra infrastruktur, gode 
løsninger og pris. Statlige/offentlige aktører 
skulle prioriteres mht. sitt behov for å kjøpe 
boliger, og første byggetrinn skulle stå klart 
sommeren 2018. Det ble i slutten av april 
besluttet fra regjeringshold at Statsbygg skal 
utvikle området gjennom bygging for alle de 
offentlige aktørene. SNSK avslutter dermed 
sitt engasjement i prosjektet.  
 
SNSK har også igangsatt arbeidet med en 
delplan for et område i sentrum som kan 
romme en ny dagligvareforretning og 
kontorer. 
 
Arktisk logistikk  
SNSK har en eierandel på 75 % i Pole Position 
Logistics AS. Med hovedkontor i Longyearbyen 
har selskapet som mål å være ett 
kontaktpunkt for all type logistikk i Arktis. 
Satsningsområder er skipsagentur og 
totallogistikk, med fokus på dekke kundene i 
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hele verdikjeden fra behovet oppstår til varen 
leveres. 
 
For shipping og logistikk er 1. kvartal en rolig 
periode rent operativt, men avsluttes med en 
kort og hektisk nordpolsesong. Videre preges 
kvartalet i år av at steg 1 av det pågående 
virksomhetsutviklingssystemet, ble 
implementert.  

 
Framtidsutsikter 
Selskapet har igangsatt vurderinger av mulig 
oppstart i Svea/Lunckefjell.  Det forventes en 
avklaring i løpet av 1. halvår 2017.  
 

Reiselivsaktiviteten i Svea Svalbard er testet ut 
i dette kvartalet, men trenger et lengre 
tidsperspektiv for innarbeiding. Dette 
inkluderer også aktiviteter utenfor 
vintersesongen.  
 
Planlagte aktiviteter knyttet til 
eiendomsutvikling krever tilførsel av ekstra 
ressurser som er under rekruttering. 
 
Det forventes at virksomhetsutviklings-
prosjektet til Pole Position Logistics vil gi 
grunnlag for ytterligere utvikling, spesielt med 
tilknytningen til Narvik-regionen.  
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Regnskap konsern:  
 

 
 

 
 

 
 

Resultatregnskap Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) 2017-Q1 2016-Q1 Hele 2016

Kullsalg 29 002 18 029 484 856

Andre inntekter 22 334 14 770 98 709

Sum driftsinntekter 51 337 32 799 583 565

Beholdningsendring -5 534 219 539 -30 406

Lønn og sosiale kostnader -38 069 -58 407 -171 346

Frakter/kommisjon kullsalg -5 329 -462 -79 278

Andre driftskostnader -46 134 -93 079 -168 346

Av- og nedskrivninger -6 477 -9 856 -47 000

Sum driftskostnader -101 543 57 735 -496 376

DRIFTSRESULTAT -50 206 90 534 87 189

Finansposter 73 -13 055 -41 173

RESULTAT FØR SKATTER -50 133 77 479 46 016

Balanse Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) Pr. 31.03.2017 Pr. 31.03.2016 Pr. 31.12.16

Immaterielle eiendeler 0 12 018 1 117

Varige driftsmidler 386 986 327 311 392 578

Finansielle anleggsmidler 5 063 5 033 7 006

SUM ANLEGGSMIDLER 393 167 344 363 400 701

Varer 11 064 386 372 18 867

Fordringer 31 733 26 871 160 739

Markedsmessige investeringer 0 0 0

Bankinnskudd, kontanter 317 947 542 974 256 572

SUM OMLØPSMIDLER 360 743 956 217 436 178

SUM EIENDELER 753 910 1 300 579 836 879

Selskapskapital 42 500 164 490 42 500

Annen egenkapital 186 130 -441 186 238 554

SUM EGENKAPITAL 228 630 -276 696 281 054

Avsetning for forpliktelser 356 457 280 003 354 443

Langsiktig gjeld 146 984 49 921 148 297

Kortsiktig gjeld 21 839 1 247 351 53 085

SUM GJELD 525 280 1 577 275 555 825

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 753 910 1 300 579 836 879


