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Hovedpunkter fjerde kvartal 2015:  
 

 Positiv skadeutvikling i andre halvår til tross for en fraværsskade i november 

 Positive besøkstall for Gruve 3 i 4. kvartal 

 Produksjon i henhold til restruktureringsplanen, men ytterligere forverring av 

kullprisene 

 Regjeringen innstilte 17.12 på å utvide til to skift i Gruve 7 i andre kvartal 2016 

kombinert med driftshvile i inntil 3 år i Svea/Lunckefjell fra 2017 

 Regjeringen innstilte også på tilførsel av 112 MNOK i 2016 i ny egenkapital samt 

konvertering av et eksisterende lån på 205 MNOK med påløpte renter til egenkapital 

 

 
 
Økonomiske resultater (konsern)  
Store Norske-konsernet hadde i 4.kvartal et resultat før skatter på -384 MNOK. I samme kvartal i fjor 
var resultatet før skatter på -677 MNOK. For 2015 endte resultatet før skatt på -725 MNOK mot -902 
MNOK for 2014.   
 
Hovedårsaken til det svake resultatet er lav produksjon og fallende kullpriser. Som følge av redusert 
produksjon endte kullsalget i kvartalet på 173 MNOK mot 466 MNOK i samme periode i fjor. 
Realiserte salgspriser var lavere i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i 2014. Den negative 
effekten av redusert salgsvolum og et svakt marked ble delvis motvirket av en sterkere dollarkurs.  
I likhet med samme periode i fjor var kvartalet preget av store engangseffekter.  
 
Finansiell situasjon 

Konsernet 
Konsernet hadde ved utgangen av 4.kvartal 2015 likvide midler på 448 MNOK, som er 166 MNOK 
høyere enn ved utgangen av 4.kvartal 2014. Trekk på tilgjengelig kassekreditt utgjorde per utgangen 
av kvartalet 156 MNOK. Kundefordringer utgjorde 53 MNOK mot 158 MNOK i samme kvartal i fjor, og 
varebeholdningen utgjorde 170 MNOK mot 231 MNOK i samme kvartal i fjor. I balansen er det avsatt 
324 MNOK til fremtidige forpliktelser, mens langsiktig gjeld er på 51 MNOK. Kortsiktig gjeld utgjorde 
ved utgangen av kvartalet 1 017 MNOK.    
 
For konsernet var egenkapitalen på -355 MNOK ved utgangen av kvartalet mot 415 MNOK på samme 
tidspunkt i 2014. Den reduserte egenkapitalen skyldes i første rekke nedskrivninger på anleggsmidler 
etter bruksverdiberegning med totalt 1.100 MNOK. I lys av styrets anbefaling om driftshvile i 
Lunckefjell ansees en oppskrivning av verdien som lite sannsynlig per nå. For Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) er bokført egenkapital ved utgangen av 2015 på -171 MNOK mens 
egenkapitalen i gruveselskapet Store Norske Spitsbergen Gruvekompani AS (SNSG) er på  
-594 MNOK.  
 

(NOK mill) 2015-Q4 2014-Q4 Hele 2015 Hele 2014

Kullsalg 172,6 466,0 554,3 959,1

Andre inntekter 24,4 12,9 331,0 62,1

Sum driftsinntekter 197,0 479,0 885,3 1 021,2

Driftsresultat -377,3 -578,5 -433,8 -794,3

Resultat før skatter -383,7 -677,1 -724,5 -902,2
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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 innebærer at SNSK fikk 
tilført 500 MNOK som skal stilles til rådighet for det heleide datterselskapet SNSG for å sikre likviditet 
til gruvevirksomheten ut 2016. SNSK har dels kjøpt eiendom fra SNSG, dels inngått avtale om å yte 
lån til finansiering av SNSG. På det nåværende tidspunktet antas det at SNSG dermed har tilstrekkelig 
likviditet til å dekke løpende forpliktelser gjennom 2016. På tross av at SNSG har negativ egenkapital, 
mener styret i SNSG derfor at det er forsvarlig og fornuftig å videreføre virksomheten i 2016 basert 
på refinansieringsavtalen.  Det understrekes likevel at SNSG er eksponert til bl.a. svingninger i valuta 
og kullpris.  
 
De krevende markedsforholdene i 4. kvartal med høy volatilitet og fallende priser har vedvart i første 
kvartal 2016. SNSG følger denne utviklingen meget tett. Ved utgangen av 2016 forfaller krav mot 
SNSG fra selskapets bank. SNSGs evne til å betjene dette og øvrige kreditorer, vil i stor grad avhenge 
av den økonomiske utviklingen gjennom 2016. Dersom det ikke er tilstrekkelig med midler i SNSG til 
å dekke disse kravene ved utgangen av 2016 og selskapet ikke mottar nye kapitalbidrag i form av lån 
eller egenkapital, kan konkurs være et alternativ.  
 
Regjeringens forslag til finansiering av Store Norske i Prop. 52 S (2015-2016) medfører at SNSK trolig 
vil få tilført 112 MNOK i ny egenkapital i 2016 for å utvide driften i Gruve 7 samt forberede driftshvile 
i Svea og Lunckefjell. Forslaget forventes behandlet i Stortinget i løpet av våren. Dersom forslaget 
vedtas, vil den tilførte kapitalen etter planen bli stilt til rådighet for SNSG slik at de nødvendige 
tiltakene kan gjennomføres. For å styrke SNSKs soliditet, har regjeringen også foreslått å konvertere 
et eksisterende lån fra staten til SNSK på 205 MNOK med påløpte renter til egenkapital.     
 
For å kunne videreføre driften i SNSG utover 2016, er selskapet avhengig av ytterligere bidrag. 
Morselskapet SNSK har tilstrekkelig likviditet til å kunne drive gjennom 2016, men vil være avhengig 
av tilført likviditet (fra eier eller datterselskap) ved utgangen av 2016 for å kunne betjene en fordring 
SNSG har på morselskapet. Nødvendig kapitaltilførsel til SNSK for å innfri denne fordringen samt 
kapital til å videreføre driften i SNSG i etter 2016, er ikke omfattet av regjeringens forslag til 
finansiering av Store Norske inntatt i Prop. 52 S (2015-2016). Det kan tenkes at det vil bli fremlagt et 
forslag knyttet til disse problemstillingene på et senere tidspunkt. 
 
Restrukturering av konsernet  
Driften i kullselskapet, SNSG, ble redusert til et minimum i 2015 som følge av de lave kullprisene. Det 
produseres derfor kun i Svea Nord og i Gruve 7. Kullproduksjonen i Svea avsluttes i april 2016, mens 
skipningen vil skje juli-september 2016. 
 
I desember sa eierne ja til styrets anbefaling om i løpet av 2016 å øke til to skift i Gruve 7, kombinert 
med forberedelse til driftshvile i Svea/Lunckefjell. Driftshvilen skal kunne vare i inntil tre år fra 2017. 
Løsningen innebærer tilførsel av kapital fra eier, og må vedtas av Stortinget tidlig i 2016 for å gjøres 
gjeldende. Det er i tillegg inngått avtaler med bank og eier som gjør at det er mulig å gjennomføre 
dette. 
 
Den anbefalte løsningen gjør at ca. 100 arbeidsplasser beholdes i selskapet og at staten får mulighet 
til å vedlikeholde og utvikle Svea til en arena for forskning, undervisning og turistvirksomhet. I tillegg 
beholdes kritisk kompetanse i selskapet slik at det kan være praktisk mulig å gjenåpne 
Lunckefjellgruva innen tre år. En gjenåpning vil avhenge av en bedring i kullprisene fremover. 
 
Forretningsutvikling  
Forretningsutviklingen i konsernet er nå lagt til avdelingen Store Norske Momentum. Avdelingen 
jobber med konkrete prosjekter og har levert planer for utvikling av ny virksomhet både i Svea og i 



4 
 

Longyearbyen. I samarbeid med Basecamp Spitsbergen startet Store Norske omvisinger i den 
nedlagte Gruve 3 i september. Dette er et helårig opplevelsestilbud til tilreisende og fastboende og 
det har vært en positiv utvikling i besøkstallene i fjerde kvartal. 
 
Forberedelsene til turisme i Svea har vært prioritert i fjerde kvartal og vintersesongen 2016 vil bli en 
viktig prøveperiode for å etablere gode produkter som kan leveres til reiselivet. 
 
Store Norske er i dialog med Lokalstyret om oppstart av konkret utvikling for Hotellneset 
industriområde, både plassering av byens nye avfallsanlegg og et felles prosjekt om etablering av et 
innebygget kullager. 
 
HMS  
Totalt i 2015 hadde Store Norske fire fraværsskader, hvorav en i Gruve 7 i siste kvartal. H-verdien, 
som er antall personskader med fravær pr million arbeidstimer, er redusert fra 19 i mars til 9,1 ved 
utgangen av året. Store Norskes mål er en H‐verdi under 5. I norsk bergindustri samlet ligger H‐
verdien på 8,2 mens den for norsk industri er 3,8.  
 

 
 
 
Forbedring av skadestatistikken skyldes forbedringer i gruveproduksjonsavdelingen i Svea. 
Nedgangen sammenfaller med opplevde forbedringer i HMS-arbeidet med større tillit og mer ansvar 
på lagsnivå. I andre deler av selskapet er skadestatistikken fortsatt god. I fjerde kvartal er det fortsatt 
stor oppmerksomhet på muligheten for økt risiko i nedbemanning og pågående omstrukturering.  
 
Kullproduksjonen  
Kullproduksjonen i fjerde kvartal 2015 ble 396.000 tonn brutto mot 352.000 tonn brutto for samme 
kvartal 2014. Ved årsslutt 2015 er det produsert 1.144.000 tonn brutto mot 1.725.000 tonn pr. fjerde 
kvartal i 2014.   
 
Det produserte kullet i fjerde kvartal 2015 er fordelt på Svea Nord med 380.000 tonn og 16.000 tonn 
fra Gruve 7. 
 
I fjerde kvartal ble oppfaringen for å kunne starte strosse I1 fullført. Til tross for svært krevende 
geologi, med lav overdekning og svært stort sikringsbehov, ble oppfaringen ferdigstilt i november. 
Strossa ble montert og produksjonen startet 4. desember. Strossa er planlagt ferdigstilt i slutten av 
april 2016.  
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I hovedstoll 5 (H5) er det i løpet av senhøsten oppstått større deformasjon og ustabilitet. 
Ustabiliteten er sannsynligvis utløst av strossedriften av D10-panelet, og var identifisert som en mulig 
risiko når driftsplanen ble laget. For å stabilisere området og stoppe deformasjonene er det 
gjennomført et større ettersikringsarbeid. Dette arbeidet vil måtte fortsette inn i de første månedene 
i 2016.  
 
Strosse D10 ble ferdigstilt i slutten av oktober. Driften av strossa har vært krevende, med blant annet 
innfasing av ny teknologi. Likevel har strossedriften klart å følge planen.  
 
På renseverket (ORV) ble det påsatt 269.000 tonn kull i fjerde kvartal 2015. Andelen renset kull er 
167.000 tonn.  Totalt i 2015 er det påsatt 1.198.000 tonn. Oppredet kull i fjerde kvartal var i 
hovedsak avgangsmasser fra lasteanlegget som var blitt deponert i områdene rundt Kapp 
Amsterdam, men det var også noe masser fra oppfaring og strossedriften.  
Produksjonen i 4. kvartal 2015 var lavere sammenlignet med samme periode i 2014, og skyldes at de 
massene som ble tatt inn fra deponiene har en langt grovere fraksjon enn masser som kommer rett 
fra gruva. 
 
Kullsalg  
Selskapet har i fjerde kvartal levert ca. 5.000 tonn fra Gruve 7, det samme som i 4. kvartal 2014.  
 
Skipningssesongen 2015 fra Svea ble avsluttet 21.november. Totalt 1.178.000 tonn ble skipet ut, 
hvorav 488.000 tonn i fjerde kvartal.  
 
Prisutviklingen i fjerde kvartal og inn i 2016 har vært nedadgående. Gjennomsnittsprisen for kvartalet 
ble cirka 51 USD pr tonn (kullprisindeks API2). Per medio februar er spotprisen på ca. USD 42 mens 
fremtidsprisene (forward kurven) fortsatt er nedadgående med priser ned mot USD 37 i 2019.  
 
Det er fremdeles god tilgjengelighet på kull i markedet. Nedgangen i olje- og gasspriser, samt lave 
fraktrater og fordelaktig valuta for mange store produsenter holder kullprisene nede. Annonserte 
produksjonskutt og andre reduksjoner har så langt ikke vært tilstrekkelig til å understøtte et høyere 
prisnivå. 
 
 
FoU-aktiviteter  
Kullproduktutviklingsprosjektet ble avviklet ved utgangen av fjerde kvartal, etter dialog med 
Forskningsrådet. Resultatene i prosjektet har vært gode, men uten utsikter til konkret produksjon i 
Lunckefjell er det ikke hensiktsmessig å fortsette prosjektet i eksisterende form. Ved oppstart av ny 
produksjon vil det være aktuelt å søke om støtte på nytt, til ytterligere produktutvikling. 
 
HR  
Sykefraværet for fjerde kvartal var på 6,3 %. Dette er en reduksjon på 0,5 % fra foregående kvartal og 
1,6 % lavere enn i fjerde kvartal i 2014. Det er likevel naturlig å anta at den store nedbemannings- og 
omstillingsprosessen kan slå negativt ut på nærværet fremover. 
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Ved utgangen av desember hadde Store Norske 203 ansatte, inkl. tre lærlinger. Totalt antall årsverk 
uten lærlinger og vikarer er ca. 195. 
 
Det har blitt gjennomført et stort antall drøftingsmøter og oppsigelser i fjerde kvartal, og i ny 
driftsorganisasjon vil SN ha færre enn 100 ansatte.  
 
Framtidsutsikter  
Ved utgangen av 4.kvartal viste forwardprisene tre år frem et leie på USD 38-40, ytterligere 10 USD 
ned fra utgangen av 3. kvartal. API2-prisen har sunket med ca. 30 % siden januar 2015. Det er ingen 
markedssignaler per nå som tilsier et redusert tilbud av kull eller bedring i prisene framover.  
Kullproduksjonen i Svea avsluttes i april 2016. Deretter starter forberedelse til driftshvile samtidig 
med skipningen som skal foregå i juli-september 2016. Oppstart av skift to i Gruve 7 skjer i løpet av 
andre kvartal 2016.  
 
Parallelt med at Sveaproduksjonen avsluttes vil det jobbes med løsninger som kan bidra til ytterligere 
reduserte infrastruktur- og produksjonskostnader. I tillegg vil det bli arbeidet med andre 
inntektskilder i Svea. Begge deler vil komme en eventuell oppstart av gruveproduksjonen til nytte, 
men også bidra til å kunne la Svea samfunn stå på egne ben. 
 
Pole Position Logistics AS 
Store Norske har en eierandel på 65 % i Pole Position Logistics AS. Med hovedkontor i Longyearbyen 
og ambisjon om å være det ledende logistikkselskapet i Arktis leverer selskapet tjenester innenfor 
områdene cargo, shipping og feltlogistikk. 
   
På tross av en generell trafikknedgang i havna på rundt 20 % ble bunnlinjen til selskapet forbedret. 
Selskapet er godt rustet til å møte utfordringene i 2016 der det forventes at aktivitetsnedgangen i 
Store Norske vil bli merkbar. 
 
Selskapet er deltar aktivt i omstillingsprosessene som settes i gang i Longyearbyen og har klare 
ambisjoner om å ta en tydelig rolle i denne satsningen. 
 
Store Norske Eiendom 
Store Norske Eiendom forestår forvaltningen av grunneiendom etter avtale med staten, samt Store 
Norske Boliger AS (SNB).  
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SNB eier og leier ut 381 boliger i Longyearbyen, og er den viktigste boligeiendomsaktøren på 
Svalbard. Utleiegraden er på ca. 90 %, og ca. en tredjedel av boligene leies ut til eksterne leietakere. 
Nedbemanningen i SNSG vil medføre betydelige utfordringer for boligutleien, særlig fra medio 2016. 
 
Selskapet forvalter kulturminnene på eiendommene som er solgt til staten. Svalbards miljøvernfond 
er en viktig støttespiller på dette området, og tiltak med vedlikehold og tilgjengeliggjøring av 
Taubanesentralen har vært prioritert i 2015.  
 
Det store satsingsprosjektet på grunneiendomssiden er Hotellneset. Store Norske Eiendom har 
innledet et samarbeid med Longyearbyen lokalstyre angående ny plassering av avfallsanlegget som 
skal flyttes ut av sentrum. Dette forutsetter innbygging av kullageret pga. støvproblematikk. 
Framføring av infrastruktur og innbygging av kullet legger til rette for videre utvikling av området, 
samtidig som dette kan frigjøre sentrumsarealer som i dag brukes til industriformål. Innbygging av 
kullageret er den første brikken som må på plass for å få en vellykket utvikling av området.  
 
En viktig pågående prosess med SNSK som aktiv deltaker, er rullering av arealplanen for 
Longyearbyen. Dette arbeidet, med Longyearbyen lokalstyre som planmyndighet, legger rammene 
for arealdisponeringen de nærmeste årene. 
 
Samfunnsansvar  
Store Norske har som målsetting å sørge for en bærekraftig utnytting av naturressursene og 
begrense miljøpåvirkningen fra selskapets virksomhet. 
 
I tillegg til å drive kommersiell kulldrift på Svalbard innenfor tydelige grenser for miljøpåvirkning, har 
selskapet, i kraft av sin tilstedeværelse, en viktig samfunnsrolle som bidragsyter til opprettholdelse 
og videreutvikling av en livskraftig norsk tilstedeværelse på Svalbard. 
 
Store Norske jobber aktivt med å utvikle grunnlag for ny aktivitet i Longyearbyen. Dette arbeidet 
skjer i nært samarbeid med Lokalstyret, samt med nærings- og reiselivsforeningene.  
Som forvalter av grunneiendom og boligmasse i Longyearbyen er Store Norske en aktiv pådriver og 
tilrettelegger for nyskapning i samfunnet. Dette gjelder både gjennom planverk og nye områder til 
bolig og næring sentralt i Longyearbyen og gjennom prosjektarbeid for utvikling av Hotellneset 
industriområde nær flyplassen. 
 
Store Norskes viktigste bidrag til samfunnet er å sikre robuste arbeidsplasser og de økonomiske 
ringvirkningene av konsernets virksomhet er vesentlige for det øvrige næringslivet på Svalbard. 
 
 
Se selskapets nettsider for utfyllende informasjon. 
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Regnskap: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Resultatregnskap Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) 2015-Q4 2014-Q4 Hele 2015 Hele 2014

Kullsalg 172 585 466 030 554 282 959 127

Andre inntekter 24 398 12 927 331 044 62 064

Sum driftsinntekter 196 983 478 957 885 326 1 021 192

Beholdningsendring -39 745 -140 508 -43 518 -20 485

Lønn og sosiale kostnader -43 824 266 536 -262 588 3 882

Frakter/kommisjon kullsalg -48 791 -61 196 -108 231 -136 416

Andre driftskostnader -403 061 -168 485 -737 634 -593 823

Av- og nedskrivninger -38 870 -953 854 -167 164 -1 068 606

Sum driftskostnader -574 292 -1 057 507 -1 319 135 -1 815 448

DRIFTSRESULTAT -377 309 -578 549 -433 809 -794 256

Finansposter -6 354 -98 572 -290 699 -107 917

RESULTAT FØR SKATTER -383 662 -677 121 -724 508 -902 173

Balanse Store Norske - konsern

Pr. 31.12.2015 Pr. 31.12.2014

Immaterielle eiendeler 1 918 15 853

Varige driftsmidler 335 355 409 008

Finansielle anleggsmidler 6 372 5 655

SUM ANLEGGSMIDLER 343 645 430 515

Varer 169 967 230 673

Fordringer 74 805 171 465

Markedsmessige investeringer 0 0

Bankinnskudd, kontanter 448 140 281 910

SUM OMLØPSMIDLER 692 912 684 047

SUM EIENDELER 1 036 557 1 114 563

Selskapskapital 164 490 164 535

Annen egenkapital -519 214 250 927

SUM EGENKAPITAL -354 724 415 462

Avsetning for forpliktelser 324 126 223 757

Langsiktig gjeld 50 647 53 172

Kortsiktig gjeld 1 016 508 422 171

SUM GJELD 1 391 281 699 101

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 036 557 1 114 563
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Kullprisutvikling siste 12 måneder  
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API2 - Daglig kullpris de siste 12 månedene


