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Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er gjennom datterselskapene Store Norske Spitsbergen 

Grubekompani (SNSG) og Store Norske Gruvedrift (SNGD) Norges nordligste gruveselskap, og gjennom 

datterselskapet Store Norske Boliger (SNB) Longyearbyens største boligaktør. Med 90% eierandel i Pole 

Position Logistics er selskapet også aktivt involvert i arktisk logistikk. Gjennom Store Norske Gruve 3 AS 

drives besøksvirksomhet i en nedlagt gruve, og gjennom deleide Svea Svalbard AS tilrettelegges det for 

turist- og forsknings-/undervisningsvirksomhet i Svea. Store Norske arbeider med utvikling av 

forretningsområder for utnyttelse av infrastruktur og kompetanse innenfor de føringer som er lagt av Staten 

som eier. Selskapet er også grunneiendomsforvalter for sentrale deler av Statens grunn på Svalbard.  

  
Hovedpunkter 1. kvartal 2019:  
 

 Ingen fraværsskader  

 Kullproduksjon 36.133 tonn 

 Markedspris på kull (spot) på 63-89 USD/t i perioden; fallende 

 Oppstart av oppryddingsarbeid på Lunckefjell med Hæhre Entreprenør AS 

 Ny besøksrekord i Gruve 3; opp 62% fra Q1 2018 
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Økonomiske resultater (konsern) 
Alle beløp er i NOK om ikke annet er oppgitt.  
 
Store Norske-konsernet hadde i Q1 2019 et 
resultat før skatt på 14,5m, mot 13,8 m i Q1 
2018. Bildet er mye av det samme som året 
før: god lønnsomhet i Gruve 7 grunnet høye 
priser og volumer, stabil drift i SNB med 
fortsatt stor etterspørsel etter boliger i 
Longyearbyen, et framtungt år i 
grunneiendomsforvaltning grunnet 
årsfakturering av festeavgift, mens PPL som 
vanlig har hatt et første kvartal med lavt 
aktivitetsnivå pga lavsesong for cruise og 
bygg/anlegg. 
 
Kullomsetningen i kvartalet utgjorde 39m. Av 
andre inntekter er 69m tilskudd fra Staten til 
SNSG for inndekking av opprydding i 
Lunckefjell og drift av Svea. Resten er 
hovedsakelig inntekter i logistikkvirksomheten 
i PPL (5m), SNB (9m) og 
grunneiendomsforvaltning (9m). Prisene i 
kullmarkedet har utviklet seg negativt i 
kvartalet. All omsetning var på faste avtaler 
med historiske priser som grunnlag, så 
prisutviklingen hadde ingen påvirkning på 
kvartalets omsetning.  
 

 
 
Finansiell situasjon  

Konsernet 
Konsernet hadde ved utgangen av Q1 2019 
likvide midler på 397m, inkludert bundne 
midler. Likviditeten er tilfredsstillende i alle 
selskap, med unntak av Gruve 3 som i en kort 
fase trenger noe likviditetsstøtte fra 
morselskapet grunnet investeringer. 
Konsernet hadde per utgangen av kvartalet 
ikke tilgang på kassekreditt eller tilsvarende 
fasiliteter.  Konsernets totalbalanse er øket til 
kr 862m, først og fremst som et resultat av 
mottatt forskudd med 170m for opprydding i 
Svea, hvorav selskapet sitter igjen med i 
overkant av 100m pr utgangen av kvartalet. 
Beholdning av kull utgjorde ved utgangen av 
kvartalet 22m, som er noe høyere enn i 
samme kvartal året før. Det har vært god 
etterspørsel etter kullet under eksisterende 
fastprisavtaler. Negativ goodwill (tapsført 

kontrakt) er i 2019 reklassifisert som en 
avsetning for forpliktelser (i 2018 som negativ 
immateriell eiendel). Varige driftsmidler er 
hovedsakelig boliger i SNB samt gruveutstyr i 
SNGD. Fordringer består av kundefordringer, 
påløpte inntekter og periodiseringer. Grunnet 
mye salg av kull under kundekontrakter med 
lang kredittid, utgjør kundefordringer for 
kullomsetning 29m, men ingen av disse var 
forfalt ved kvartalets utgang. Kun ubetydelige 
beløp i fordringsmassen ellers er forfalt, og 
det er gjort tilstrekkelige avsetninger for disse. 
I balansen er det avsatt 2.648m til fremtidige 
forpliktelser for pensjoner (80m), tapskontrakt 
(46m) og opprydding etter gruvedriften 
(2.526m, som er beheftet med betydelig 
usikkerhet). Langsiktig gjeld er på 139m ved 
utgangen av kvartalet som er rentebærende 
lån fra kredittinstitusjoner og Staten. 
Kortsiktig gjeld var ved utgangen av kvartalet 
243m og utgjøres hovedsakelig av 43m i 
tilskudd fra staten som foreløpig er ført som 
gjeld og 107m forskudd for dekking av 
oppryddingskostnader i Lunckefjell, samt 
regulær leverandørgjeld.  
For konsernet er egenkapitalen på –2.168 m, 
grunnet underbalansen i SNSG. Egenkapitalen 
er påvirket negativt med 2.526m for avsetning 
for opprydding i Svea (2,5 mrd) og Gruve 7 
(26m).  

SNSK  

Morselskapet SNSK har ved utgangen av Q1 en 
bokført egenkapital på 290m. Lån til SNSG er i 
det vesentligste nedskrevet, slik at SNSGs 
finansielle situasjon ikke direkte påvirker 
SNSK.  
 
 
 
SNSG 
Det er gjort avsetning for forpliktelser knyttet 
til opprydding i Svea/Lunckefjell på 2,5 mrd kr 
i SNSGs balanse som er selskapets beste 
estimat, dog beheftet med betydelig 
usikkerhet. SNSG har nødvendig finansiering 
ut 2019 på plass, med 331m i tilskudd fra 
Staten. Stortinget har også indikert en ramme 
for 2020 på ytterligere 375m (totalt 706m), 
men denne må vedtas i Statsbudsjettet for 
2020.  
Beløpet er ment å dekke all aktivitet i Svea og 
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Lunckefjell i 2019 og 2020; avslutning av 
Lunckefjell, drift av Svea Samfunn og videre 
prosjektering av ryddefasen i Svea. Det er 
Styrets vurdering at bevilgningen er 
tilstrekkelig for å gjennomføre de planlagte 
aktivitetene i perioden. Det arbeides med en 
avslutningsplan for opprydning i Svea med 
antatt oppstart i 2020.  Finansieringen av 
opprydningen i Svea vil være avhengig av 
ytterligere bevilgninger over Statsbudsjettet. 
De 706m som er hhv bevilget og indikert for 
2019 og 2020 dekker en andel av de 2,5mrd i 
totale avsetninger for opprydding, slik at 
gjenstående avsetning utover dette beløpet 
utgjør ca 1,8mrd. Usikkerheten er fremdeles 
betydelig, og først når avslutningsplanen for 
Svea foreligger vil det være grunnlag for å 
oppdatere estimatene. 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 tilskudd, vil SNSK måtte innta de 
solidariske forpliktelsene i sin balanse.  
 

HMS og organisasjon 
Ingen fraværsskader er rapportert i Q1 2019. 
H-verdi er antall skader med fravær per 
million arbeidstimer. Store Norske hadde sin 
forrige fraværsskade i februar 2018, og 
dermed er H-verdien, som måles over tolv 
løpende måneder. Ved utgangen av kvartalet 
er H-verdien dermed kommet ned i null. Store 
Norske har en nullvisjon for skader, og for 
resten av 2019 er målet å opprettholde en H-
verdi på null. I løpet av kvartalet er det 
registrert 35 rapporter i hendelses- og 
avvikssystemet, mot et mål for 2019 på 250 
rapporter. Det jobbes videre med bevissthet 
rundt rapportering, samt læring av avvik og 
hendelser. 
 

 
 
Sykefraværet var i Q1 på 3,8%, noe som er en 
nedgang fra Q1 2018 da sykefraværet 
utgjorde 4,6%.   
 
Ved utgangen av Q1 hadde Store Norske 127 
ansatte. Totalt antall årsverk uten vikarer er ca 
122.  
 

Kullproduksjon i Gruve 7 
Kullproduksjonen i Q1 2019 ble  
36.133 tonn brutto, dvs. Ca 11.200 tonn lavere 
enn i Q1 2018. Driftsforholdene i Q1 2018 var 
gunstigere, da to drifter var i bortimot optimal 
produksjon, mot én i Q1 2019. Én drift er for 
tiden på vei gjennom et område med delvis 
lav mektighet og problematiske formasjoner, 
mens den tredje driften er under oppfaring. 
 
I tillegg til driften har det også denne perioden 
pågått sikringsarbeid for å vedlikeholde de 
gamle stollene i gruva. Stollene er en viktig del 
av infrastrukturen og vedlikeholdsbehovet er 
stort og økende på grunn av stollenes alder, 
men også på grunn av større forvitring som 
eskalerer ved økte utetemperaturer.  
 
Kullsalg  
Selskapet har i Q1 levert 37.955 tonn fra 
Gruve 7. Det ble skipet fire laster til 
Rotterdam på til sammen 32.119 tonn; hele 
tonnasjen til industriell bruk i stålindustrien.  
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I november 2018 begynte kullprisen å falle, og 
denne trenden har fortsatt inn i Q1 2019. 
Kvartalet endte med en gjennomsnittlig API#2 
på ca $75, mot $86 i Q1 2018. En synkende 
kullpris i første kvartal er en trend som er 
observert over de siste årene. Forklaringer i 
2019 er lave LNG-priser og store kullagre i 
Europa. 
Kurven for priser i perioden 2020 til 2022 
(forwards) lå ved utgangen av kvartalet på 
mellom $72 og $78, med en liten positiv 
utvikling mot slutten av kvartalet. 
 
 

Avslutning i Lunckefjell og Svea  
Etter en god anbudsprosess med flere 
kvalifiserte tilbydere er det inngått kontrakt 
med Hæhre Entreprenør på rydding og 
tilbakeføring av Lunckefjell. Prosjektet startet 
opp med ankomst av maskiner til 
Longyearbyen og Svea i februar og er hittil 
gått etter planen. 
 
Planarbeidet for Svea gruver og Svea samfunn 
(Fase 2) er komplisert og faglig utfordrende. 
For å opprettholde fremdriften i prosjektet 
har selskapet anbefalt overfor NFD en 
fasedeling av planarbeidet i Svea, og NFD har 
gitt sin tilslutning til dette. Del 2A, som 
innebærer rydding av uteområdene i Svea 
Nord/Høganes med tilhørende veier og 
infrastruktur forventes godkjent av 
planmyndighetene i Q2 2019, og det vil være 
selskapets mål å søke finansiering av denne 
fasen over statsbudsjettet for 2020, som skal 
vedtas i begynnelsen av desember 2019. Som 
en del av arbeidet med Svea Samfunn 
arbeides det med å ta ned kostnadene for 
samfunnsdriften. Et kritisk element i dette vil 
være å gjøre seg ferdig med alt arbeide under 
dagen, slik at gruva kan stenges. 
 
Det arbeides videre med kartlegging og 
registrering av utstyr og infrastruktur for salg 
og avhending.  Entreprenør Hæhre er i gang 
med demontering av bygninger i Lunckefjell 
for mulig gjenbruk i Longyearbyen som ett 
alternativ. Arbeidet med markedsføring av 
gruveutstyr pågår og selskapet hadde i første 
kvartal besøk av flere internasjonale 
interessenter som har vist interesse for både 
strossa og større hjul- og beltegående utstyr, 

samt lasteanlegg og oppredningsverk. Det er 
selskapets forventning at noe av dette skal 
kulminere i salg i løpet av 2019. 
 

 
Besøks- og turistvirksomhet  
Selskapet legger til rette for reiseliv og 
forskning gjennom datterselskapene Store 
Norske Gruve 3 AS og Svea Svalbard AS. 
 
Store Norske Gruve 3 AS er underleverandør 
til reiselivsbedriftene i Longyearbyen ved å 
levere 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 2019 hadde gruven 2.250 besøkende; en 
vekst på 62% fra Q1 2018. Det er selskapets 
erfaring at produktet nå er godt innarbeidet i 
salgskanalene i byen. Arbeidet med å forbedre 
produktet ytterligere pågår, og det er 
selskapets mål å kunne vise frem en autentisk 
strosse i løpet av året.  
 

 
Bolig- og eiendomsutvikling 
Forretningsområdet Store Norske Eiendom 
driver Store Norske Boliger AS (SNB) og 
forestår forvaltningen av grunneiendom etter 
avtale med staten. Oppgaven utføres i SNSK. 
 
Utleiegraden for SNBs boliger er ved utgangen 
av Q1 på over 98%. Til sammen har nå SNB 
359 tilgjengelige boliger i Longyearbyen, etter 
at 20 boliger er rammet av 
vinteroppholdsforbud pga. skredfare og har 
fått til dels varige skader på infrastrukturen.  
 
Løsning for permanent sikring av Lia er nå 
vedtatt av Longyearbyen lokalstyre. Av de 59 
enhetene SNB har i dette området, vil 21 
måtte rives på kort sikt, 6 kunne brukes i noe 
tid og 21 er planlagt flyttet. De gjenværende 
11 vil bli sikret og kan fortsatt brukes. Det 
arbeides med planleggingen av disse 
oppgavene, og det er selskapets mål å gå i 
gang med noe av arbeidet i løpet av Q2. 
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SNB har mistet syv boliger i skredulykker de 
siste årene. To i februar 2017 og fem i den 
fatale skredulykken 19. desember 2015. For å 
erstatte boligene som er gått tapt i skredene 
er SNB byggherre for et leilighetskompleks 
med 12 enheter på ca 75m2, med LNSS som 
utførende entreprenør. Arbeidene er godt i 
gang, og bygget skal stå ferdig innen 2019. 
 
Selskapet forvalter kulturminnene på statens 
eiendommer. Arbeidet med å sikre 
taubanebukker i Longyearbyen sentrum har 
fortsatt i Q1.  I 2019 er planen å sikre/fjerne 
en sammenrast konstruksjon i Gruve 6, og 
ytterligere arbeide med Gruve 2B, 
svenskebrakka på Hotellneset og 
tilgjengeliggjøring av Taubanesentralen. SNSK 
fikk støtte fra Svalbard Miljøvernfond til å 
engasjere en kulturminneforvalter og -tømrer 
i to år fra mai i 2018 og enda en stilling fra 
februar 2019. Dette er nødvendig i en 
situasjon med tiltagende grunnproblemer 
forårsaket av et mildere klima. 
 
Hotellneset er den store satsingen på 
grunneiendomssiden. I samråd med 

Longyearbyen lokalstyre lager SNSK en ny 
delplan for området for å legge til rette for 
industri- og næringsutvikling kombinert med 
transformasjon av Longyearbyen sentrum.  
Sysselmannen har varslet innsigelse mot 
planen i påvente av en ny og mer helhetlig 
miljøkartlegging av hele planområdet.  
 
SNSK arbeider med delplaner for de fem 
hytteområdene i Longyearbyens omegn.  
 

 
Arktisk logistikk 
SNSK har en eierandel på 90.2% i Pole Position 
Logistics as. Med hovedkontor i Longyearbyen 
har selskapet som mål å være ett 
kontaktpunkt for all type logistikk til og i 
Arktis. I løpet av kvartalet har selskapet gått i 
gang med en større kartlegging av 
logistikkbehovene til aktørene i Longyearbyen. 
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I posten Kortsiktig gjeld inngår 43m i ikke registrert egenkapital innskutt av eier i 2018. Denne vil 
konverteres til egenkapital i første halvår 2019.  
I første kvartal 2018 var avsetning for tapskontrakt i SNGD rapportert som en negativ eiendel 
(negativ GW); i første kvartal 2019 er denne reklasifisert som en avsetning for forpliktelser og 
overført til gjeldssiden i balansen.  
 
 

 
 


