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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 Gruve 3 AS drives 

besøksvirksomhet i en nedlagt gruve, og gjennom deleide Svea Svalbard AS drives turist- og forsknings-

/undervisningsvirksomhet i Svea. Store Norske jobber med utvikling av forretningsområder for utnyttelse av 

infrastruktur og kompetanse, innenfor de føringer som er lagt av eier. Selskapet er også 

grunneiendomsforvalter for sentrale deler av Statens grunn på Svalbard.  

  
Hovedpunkter 1. kvartal 2018:   

 Èn fraværsskade  

 Kullproduksjon  47.300 tonn 

 Markedspris på kull (spot) på 80-90 USD/t i perioden 

 Forberedelsene til prosjektet for avslutning og opprydning etter gruvedriften i Svea og 

Lunckefjell pågår. Selskapet har innstilt overfor Eier at prosjektet deles inn i to faser, der 

rydding i Lunckefjell er fase 1, med foreslått oppstart i 2019. 
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Økonomiske resultater (konsern)  
Alle beløp er i NOK om ikke annet er oppgitt.  
 
Selskapets balanse er ved avleggelsen av 
kvartalsrapporten ikke oppdatert for 
årsoppgjørsdisposisjoner for 2017. 
 
Store Norske-konsernet hadde i 1. kvartal et 
resultat før skatt på +13.8m, mot -50,1m i 
2017. Årsakene til forbedringen er flere: 

 Driften i Svea finansieres nå med 
tilskudd, og dette medfører at vi 
regnskapsfører et nullresultat fremfor 
et underskudd som dekkes med et 
lån. 

 I 1. kvartal 2017 ble det tatt inn en 
pensjonskostnad på 11m som senere i 
2017 ble reversert mot avsetninger i 
balansen. 

 Kullvirksomheten gikk med 5m i 
overskudd i 1. kvartal, mot 3m i 
underskudd i 1. kvartal 2017. 
Produksjon og skipning av kull er i sin 
helhet knyttet til virksomheten i 
Gruve 7. 

 
I løpet av kvartalet er det solgt 44.300 tonn 
kull fra Gruve 7. Av andre inntekter er noe 
over halvparten tilskudd til SNSG for 
inndekking av drift av Svea (tilskudd).  

 
Finansiell situasjon 

Konsernet 

Konsernet hadde ved utgangen av 1. kvartal 

2018 likvide midler på 281m, inkludert 

bundne midler. Konsernet hadde per 

utgangen av kvartalet ikke tilgang på 

kassekreditt eller tilsvarende fasiliteter.  

Kundefordringer utgjorde 18m mot 201m på 

samme tidspunkt i fjor. Beholdning av kull 

utgjorde ved utgangen av kvartalet 10m mot 

6m på samme tid i 2017. Negative 

immaterielle eiendeler fremkommer som et 

resultat av en bokført negativ goodwill ved 

driften av Gruve 7 med kr 56m. Varige 

driftsmidler er boliger i SNB samt gruveutstyr i 

SNGD som planlegges solgt i forbindelse med 

avslutning og opprydning i Svea/Lunckefjell. 

Fordringer består av kundefordringer, påløpte 

inntekter og periodiseringer. I balansen er det 

avsatt 318m til fremtidige forpliktelser for 

pensjoner og opprydding etter gruvedriften. 

Avsetningen pr årsslutt 2017 kommer til å 

økes i avleggelsen av Årsregnskapet for SNSG; 

pr i dag er dette ikke innarbeidet i 

kvartalstallene for konsernet. Langsiktig gjeld 

er på 167m ved utgangen av kvartalet, hvorav 

140m er rentebærende lån fra 

kredittinstitusjoner og Staten. Kortsiktig gjeld 

var ved utgangen av kvartalet 68m mot 22m 

på samme tidspunkt i 2017.    

For konsernet var egenkapitalen på 98m ved 
utgangen av kvartalet mot 229m på samme 
tidspunkt i 2017. Denne vil endre seg vesentlig 
i verdi når alle årsoppgjørsdisposisjoner er 
innarbeidet. For SNSK er bokført egenkapital 
ved utgangen av 3. kvartal 320m mens 
egenkapitalen i gruveselskapet SNSG er på 
minus 520m. Det vises til nærmere 
kommentarer nedenfor om SNSGs 
økonomiske situasjon. 

SNSK og SNSG 

SNSK har ved utgangen av 1. kvartal en 
bokført egenkapital på 320m. Lån til SNSG er i 
det vesentligste nedskrevet, slik at SNSGs 
finansielle situasjon ikke direkte påvirker 
SNSK. SNSG ble gjennom 2017 finansiert av 
lån fra morselskapet, hvor 162m av lånet fra 
SNSK er konvertert til egenkapital i april 2018. 
SNSG gikk ut av 2017 uten finansiering, men 
med en bevilgning over Statsbudsjettet for 
2018 på 141m øremerket som tilskudd til 
driften i 2018; 90m er prognostisert for Q1 og 
Q2 og allerede tilført selskapet. Det er 
estimert at SNSG trenger totalt 162m for å 
dekke sine løpende forpliktelser i 2018, og en 
tilleggsbevilgning på 21m ble vedtatt i revidert 
nasjonalbusjett 2018, slik at selskapet har 
nødvendig finansiering på plass for 2018.  
Kostnadene er fundert på nødvendigheten av 
et minimum av drift og vedlikehold i Svea 
samfunn og gruver for å ivareta muligheten til 
å rydde opp på en så kostnadseffektiv måte 
som mulig. I SNSGs balanse er det foreløpig 
balanseført en forpliktelse for opprydding i 
Svea/Lunckefjell på 216m kroner. Det er hevet 
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over enhver tvil at denne avsetningen er altfor 
liten, og endelig Årsregnskap for SNSG 2017 vil 
endre avsetningen til et mer realistisk, dog 
fremdeles usikkert nivå. Ettersom SNSG kun 
har økonomi til å oppfylle sine forpliktelser ut 
2018 er selskapet helt avhengig av betydelig 
tilførsel av kapital i årene som kommer. Tross 
solidarisk ansvar for forpliktelsene er det ikke 
gjort tilsvarende avsetninger i SNSK. Det er 
Styrets oppfatning at Staten kommer til å 
tilføre SNSG de midlene som er absolutt 
nødvendige for å rydde opp i Svea, og 
balansen i morselskapet vurderes under 
denne forutsetning. Så lenge bevilgning er på 
plass ut budsjettåret er det Styrets oppfatning 
at SNSK kan gjøre vurderingen av sin situasjon 
fortløpende. Mister SNSG på et tidspunkt 
utsikten til å motta de nødvendige tilskudd må 
imidlertid SNSK innta de solidariske 
forpliktelsene i sin balanse.  
 

HMS og organisasjon  
Statistikken teller to skader med fravær i 1. 

kvartal 2018 – en klemskade på finger for en 

mekaniker i Gruve 7 og et strømgjennomløp i 

Svea. Dette medfører at H-verdien for de siste 

12 månedene er 5,5 og ved utgangen av mars 

10,5. Store Norske har en nullvisjon for skader 

og på veien dit mål om en H‐verdi under 5. H-

verdi er antall skader med fravær per million 

arbeidstimer. I 1. kvartal er det registrert 50 

rapporter i hendelses- og avvikssystemet mot 

117 i samme periode i 2017, og et mål på 

totalt 250 rapporter i 2018. Andelen proaktive 

rapporter (uten inntruffet skade på 

pers./matr.) er vurdert til 84% mot et mål på 

minst 80%. 

 
 

 
 
Sykefraværet var i første kvartal på 5.1%, noe 
som er en nedgang fra fjerde kvartal 2017. 
Egenmeldt fravær utgjorde 1.2%. 
Langtidsfraværet skyldes blant annet to 
skadetilfeller som ikke medfører varige men. 
 
Ved utgangen av 1. kvartal hadde Store 
Norske 121 ansatte. Totalt antall årsverk uten 
vikarer er 115. Tallet inkluderer de ansatte i 
Pole Position Logistics; disse har ikke vært 
medregnet i tidligere oppgitte tall.  
 

Kullproduksjonen  
Kullproduksjonen i 1. kvartal 2018 ble  
47 333 tonn brutto, dvs.  21.347 tonn mer enn 
1. kvartal 2017. Volumet er i sin helhet 
produsert i Gruve 7. Det har foregått 
kombinert oppfaring og splitting på to 
produksjonspanel. I tillegg er det startet 
oppfaring av hovedstoll inn mot et nytt 
produksjonsområde i gruva. Parallelt med 
produksjonen har det vært gjennomført 
sikringstiltak av gamle gruvestoller, delvis for å 
vedlikeholde infrastrukturen i gruva, men også 
for å forberede potensielt nye 
produksjonsområder for fremtidig drift. 
 
Etter at Stortinget besluttet å avslutte driften i 
Svea, har anlegget fortsatt vært i driftshvile i 
påvente av avklaringer rundt planene for 
opprydding. De ansatte i gruva har arbeidet 
med oppgaver knyttet til vedlikehold og 
kontroll av eksisterende maskiner og 
infrastruktur, samt tatt sin del av arbeidet 
med snøbrøyting, transport av utstyr til 
Longyearbyen osv.  
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Kullsalg  
 
Selskapet har i 1. kvartal levert 44.300 tonn fra 
Gruve 7, 2.700 tonn mer enn i 1. kvartal 2017. 
Det ble skipet to laster, en til Gdansk og en til 
Rotterdam. 
 
Prisutviklingen i 1. kvartal har vært fallende 
med en gjennomsnittspris på  cirka 86 USD pr 
tonn. Dette er en nedgang fra 4. kvartal på 3%. 
Fremtidskurven har også gått ned 
sammenlignet med fjerde kvartal og viser USD 
70-75 for perioden 2019-2022. Samme kurve 
har imidlertid bedret seg betydelig etter 
utløpet av kvartalet. 
 

 
 

Besøks- og turistvirksomhet 
Både Gruve 3 og Svea Svalbard har utviklet seg 
positivt i kvartalet. Gruve 3 har en 
omsetningsvekst på ca 10%. Svea Svalbard har 
en omsetning på nivå med fjorårets, men 
reduserte kostnader bidrar til at resultatene er 
vesentlig bedre enn tilsvarende periode i 
2017. 

 
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. 
 
SNB har mistet syv boliger i skredulykker de 
siste årene. To i februar 2017 og fem i den 
fatale skredulykken 19. desember 2015. SNSK 
er, sammen med Longyearbyen lokalstyre (LL) 
og Sysselmannen, saksøkt av en av familiene 
som ble rammet av sistnevnte ulykke. SNSK 
anser seg ikke som juridisk 
erstatningsansvarlig, men ønsker å bidra i 
forsøket på å oppnå en minnelig løsning i 
saken. Spesialenheten gjenåpnet 
etterforskning av ulykken som straffesak og 
henla den som «intet straffbart forhold anses 
bevist» i november 2017. Beslutningen ble 

påklaget, men ikke tatt til følge. Saken er 
dermed endelig strafferettslig avsluttet.  
SNB har ikke besluttet hva som skal gjøres 
med forsikringsoppgjøret for boligene 
selskapet mistet i de to skredene. Det 
primære ønsket er å gjenoppbygge boliger, 
alternativt å rive eldre og dårlige 
leilighetsbygg og bygge nytt. 
 
Utleiegraden for SNBs boliger er ved utgangen 
av 1. kvartal på 97,2 %. Til sammen har nå SNB 
359 tilgjengelige boliger i Longyearbyen.  
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. I vinter 
har fokuset vært på sikring av seks 
taubanebukker i Longyearbyen sentrum, 
sikring/fjerning av en sammenrast 
konstruksjon i Gruve 6 og tilgjengeliggjøring av 
Taubanesentralen. SNSK fikk støtte fra 
Svalbards miljøvernfond til å engasjere en 
kulturminneforvalter og -tømrer i to år. 
Stillingen blir tiltrådt 2. mai.  
 
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. Planarbeidet er i sluttfasen. 
Sysselmannen varslet i høringen innsigelse for 
å sikre bestemmelser om forurensing i 
grunnen. SNSK og LL mener dette er løsbart, 
og det er dialog med Sysselmannen for å finne 
en løsning i bestemmelsene som ivaretar 
miljøhensynet.  
 
SNSK jobber med delplaner for de fem 
hytteområdene i Longyearbyens omegn. 
Formålet er først og fremst å legge til rette for 
at de som etter den oppdaterte 
skredkartleggingen viser seg å ha hytter i 
utsatte områder, kan få anledning til å flytte 
hyttene sine.  
 
SNSK lyste høsten 2017 ut fem tomter i 
Longyearbyen sentrum. Tildelingen er til 
behandling hos grunneier, staten v/NFD. Det 



 

6 

er stor etterspørsel fra næringslivet etter 
tomter. 
 
SNSK iverksatte i 2017 et halvårlig 
oppryddingsprosjekt med en fulltidsengasjert 
person som skal rydde opp i det store antall 
hensatte kjøretøyer og gjennomgå bedrifters 
og privatpersoners arealbruk opp mot 
tomtegrenser og orden på tomtene. 
Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet, og over 
200 snøskutere og biler ble levert/hentet inn.  
 
 
Arktisk logistikk  
SNSK har en eierandel på 90 % 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 å dekke kundenes 
behov i hele verdikjeden fra behovet oppstår 
til varen leveres. 
 
Omsetnings- og logistikkmessig er 1. kvartal 
operativt sett en rolig periode, som preges av 
forberedelser til årets shippingsesong. Nytt IT-
system er nå implementert og det jobbes 
videre med strategisk salg inn mot kunder 
med prosjektbehov både på Svalbard og på 
fastlandet.  
 

 
Framtidsutsikter  
I Statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at 
all kullvirksomhet i Svea/Lunckefjell skal 
legges ned og området ryddes. Med stor 
sannsynlighet betyr dette at 
kullgruvevirksomheten i konsernet går mot en 

slutt. Grunnet Longyearbyen Energiverks 
behov for stabil tilførsel av kull forutsettes 
Gruve 7 drevet til den er tømt, noe som antas 
å skje innen 2030. Gruve 7 har et begrenset 
omfang og er en gammel gruve som gir en 
relativt høy kostnad pr tonn sammenlignet 
med Svea/Lunckefjell. De kommende årene vil 
opprydning og avslutning i Svea utgjøre en 
betydelig andel av selskapets virksomhet. 
Området som skal ryddes omfatter flere 
kvadratkilometer grunn, med bygninger, vei, 
annen infrastruktur og industrianlegg, i tillegg 
til titalls kilometer med gruvesjakter. 
Opprydningen vil skje med en kombinasjon av 
egne ansatte og innleide entreprenører. 
Arbeidet må finansieres gjennom tilskudd fra 
Staten over statsbudsjettet. 
 
Selskapet har igangsatt en strategiprosess for 
å sette en retning for fremtiden. Utover Gruve 
7 har konsernet betydelig virksomhet innen 
boligforvaltning/utleie og arktisk logistikk. 
Utviklingen av aktiviteter i nordområdene, 
som leting etter olje og gass, mindre is i 
polhavene og endring i globale 
logistikkmønstre, samt økt satsning på arktisk 
forskning representerer nye 
mulighetsområder for Svalbard. Strategien 
selskapet legger må balansere mulighetene 
denne utviklingen gir med de føringer som er 
lagt for selskapets rolle innen ulike 
forretningsområder. En aktiv forvaltning av 
grunneiendommene på vegne av staten er 
uansett viktig for både Store Norske, 
Longyearbyen og eier for å utnytte 
mulighetene disse verdiene representerer for 
fremtiden. 
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Regnskap konsern:  
 

 
 

 

 
(Balansesummene er ikke oppdatert for årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret 2017). 


