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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 målsetning 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 3. kvartal 2017:   

 Ingen fraværsskader 

 Produksjon i henhold til plan 

 Fortsatt stabilt høye kullpriser  

 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å avvikle all virksomhet i Svea/Lunckefjell og 

starte opprydning.  

 Konsernet har kun tilgjengelig finansiering for SNSG frem til utgangen av 2017. I forslaget til 

statsbudsjett foreslås det å bevilge 141 MNOK for 2018 til å starte opprydding i 

Svea/Lunckefjell, samt 43 MNOK til å dekke pensjonsforpliktelser.  

 

 

Økonomiske resultater (konsern)  
Store Norske-konsernet hadde i 3. kvartal et 
resultat før skatt på -39 MNOK, mot +57 
MNOK i 2016. Årsaken til resultatsvekkelsen er 
at konsernet i Q3 2016 hadde betydelige 
kullinntekter fra salg fra beholdning i Svea, 
mens det i 2017 er driftshvile i 
Svea/Lunckefjell. Produksjon og skipning av 
kull er i sin helhet knyttet til virksomheten i 
Gruve 7. 
 
I løpet av kvartalet er det solgt 30 800 tonn 
kull fra Gruve 7. Av andre inntekter er om lag 
halvparten knyttet til logistikkvirksomheten i 
PPL mens det øvrige kommer fra utleie av 
boliger i Longyearbyen gjennom SNB, 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 3. kvartal 

2017 likvide midler på 267 MNOK, inkludert 

bundne midler. Konsernet hadde per 

utgangen av kvartalet ikke tilgang på 

kassekreditt eller tilsvarende fasiliteter.  

Kundefordringer utgjorde 18 MNOK mot 201 

MNOK på samme tidspunkt i fjor. Beholdning 

av kull utgjorde ved utgangen av kvartalet 10 

MNOK mot 9 MNOK på samme tid i 2016. I 

balansen er det avsatt 354 MNOK til 

fremtidige forpliktelser, noe som i hovedsak 

består av opprydnings- og 

pensjonsforpliktelser. Langsiktig gjeld er på 

146 MNOK ved utgangen av kvartalet. Under 

langsiktig gjeld inngår et lån på 100 MNOK i 

SNB fra staten som ble tatt opp i forbindelse 

med refinansieringen av konsernet ved 

(NOK mill) 2017-Q3 2016-Q3 Hele 2016 Hele 2015

Kullsalg 21,3 483,4 484,9 554,3

Andre inntekter 31,8 26,4 98,7 331,0

Sum driftsinntekter 53,0 509,9 583,6 885,3

Driftsresultat -36,1 64,7 87,2 -433,8

Resultat før skatter -38,6 56,8 46,0 -724,5
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utgangen av 2016. Kortsiktig gjeld var ved 

utgangen av kvartalet 49 MNOK mot 1 111 

MNOK på samme tidspunkt i 2016.    

For konsernet var egenkapitalen på 145 
MNOK ved utgangen av kvartalet mot -241 
MNOK på samme tidspunkt i 2016. For SNSK 
er bokført egenkapital ved utgangen av 3. 
kvartal 478 MNOK mens egenkapitalen i 
gruveselskapet SNSG er på -383 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. SNSG har 
tilstrekkelig likviditet til rådighet for å kunne 
dekke sine forpliktelser gjennom 2017.  
 
I forslaget til statsbudsjett som ble fremlagt 
12. oktober 2017 foreslår regjeringen å avvikle 
og rydde opp all virksomhet i Svea/Lunckefjell. 
 
Konsernet har kun tilgjengelig finansiering for 
SNSG frem til utgangen av 2017, videre drift i 
selskapet er avhengig av ekstern finansiering. 
SNSK har ikke selv midler til å finansiere SNSG 
etter 2017. Slik finansiering forutsetter derfor 
at SNSK mottar kapitaltilskudd fra staten som 
eier som kan videreføres til SNSG.  Uten ny 
finansiering må det påregnes at selskapet vil 
gå konkurs. I forslaget til statsbudsjett 
fremlagt 12. oktober 2017 foreslås det 
bevilget 141 MNOK i 2018 til å starte avvikling 
og opprydding i Svea/Lunckefjell. I tillegg 
innstilles det på at det er SNSG med bistand 
fra ekstern entreprenør som skal gjennomføre 
dette. 
 
SNSG har negativ egenkapital, jf. aksjeloven § 
3-4. 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. Endelig avklaring på 
finansiering vil ikke være avklart før 
statsbudsjettet for 2018 med tilhørende 
forslag til bevilgning er godkjent av Stortinget.  
 
HMS og organisasjon  
Det var ingen fraværsskader i 3. kvartal 2017. 
Dette medfører at H-verdien for de siste 12 
månedene er 5,5 ved utgangen av september. 
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 (H-verdi er svakt stigende 
gjennom 2017 med én tellende skade fordi 
timetall for de siste 12 mnd er synkende). I 
tredje kvartal er det registrert 43 rapporter i 
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hendelses- og avvikssystemet, totalt 213 hittil 
i år. 
 

 
 
Sykefraværet for 3. kvartal var på 4,4 %.  
 

 
 
Ved utgangen av september hadde Store 
Norske 104 ansatte. Totalt antall årsverk uten 
vikarer er 99,2.  
 

Kullproduksjonen  
Kullproduksjonen i 3. kvartal 2017 ble  
25 585 tonn brutto. Per utgangen av kvartalet 
er det produsert 90 243 tonn, dvs. 3 600 tonn 
mer enn budsjettert. Volumet er i sin helhet 
produsert i Gruve 7, hvor fremdriften i store 
trekk har gått som planlagt. Det har foregått 
oppfaring på ett produksjonspanel og splitting 
på ett. I tillegg har det vært gjennomført 
sikringstiltak av gamle gruvestoller, samt blitt 
gjennomført flere prosjekter for å forberede 
drift i fremtidige produksjonsområder i 
gruven. 
 
Gruvene i Svea/Lunckefjell er fortsatt i 
driftshvile. Her har det vært arbeidet med 
oppgaver knyttet til vedlikehold og kontroll av 
eksisterende maskiner og infrastruktur. Dette 
inkluderer også styring av smeltevann. 

Kullsalg  
Selskapet har i 3. kvartal levert 30 800 tonn fra 
Gruve 7, 80 % mer enn i samme kvartal 2016. 
Det ble skipet én last til Rotterdam og en til 
Oslo. 
 
Prisutviklingen i 3. kvartal har vært positiv og 
gjennomsnittsprisen ble på 87 USD/t. Dette er 
14,5 % økning fra 2. kvartal. Fremtidskurven 
har hatt en positiv utvikling; rundt 7 % opp 
sammenlignet med 2. kvartal, og viser USD 70-
75 for 2018-2021. 
 

 
 

Forretningsutvikling  
Store Norske Momentum arbeider med 
forretningsutvikling. Arbeidet har fokus på 
både knoppskyting fra – og på bidrag til, 
videreutvikling av eksisterende 
virksomhetsområder.  De viktigste områdene 
for knoppskyting er reiselivssatsingen i Gruve 
3, tilretteleggingen for forskning og reiseliv i 
Svea, den forretningsmessige utviklingen av 
grunneiendommen på Hotellneset i 
Longyearbyen samt utvikling av Arctic World 
Archive. 
 
Gruve 3 har ved utløpet av 3. kvartal vært 
gjennom sine første 12 måneder med drift, og 
har etablert seg som en anerkjent og populær 
attraksjon for reiselivet i Longyearbyen. 
Bedriften sysselsetter flere heltidsansatte og 
er selvfinansierende. 
 
Tilrettelegging av Svea for forskere og reiseliv 
gjennom Svea Svalbard AS registrerte i 
overkant av 1 800 betalende overnattende i 
første halvår. I 3. kvartal har det ikke vært 
virksomhet, da selskapet enda ikke er klar til å 
ta imot sommergjester  
 
Prosjektet Arctic World Archive har begynt 
forberedelser for tilrettelegging av den gamle 
brannstasjonen i Gruve 3, som er utpekt som 
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pilotanlegg for arkivet. Arbeidet vil strekke seg 
utover i 4. kvartal 2017.   

 
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, og 
SNSK har avgitt vitneforklaring. 
Påtalebeslutning ventes i løpet av høsten 
2017. 
 
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. 
 
SNB har ikke besluttet hva som skal gjøres 
med forsikringsoppgjøret etter de til sammen 
7 boligene selskapet mistet i de to skredene. 
Det primære ønsket er å gjenoppbygge 
boliger, enten i samme område når/dersom 
dette blir tilgjengelig, eller ved å rive eldre og 
dårlige leilighetsbygg og bygge nytt. 
 
Utleiegraden for SNBs boliger er ved utgangen 
av Q3 på 95,5 %. Til sammen har nå SNB 359 
tilgjengelige boliger i Longyearbyen.  
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. I 2017 
har fokuset vært på sikring av seks 
taubanebukker i Longyearbyen sentrum, som 
SNSK fikk støtte til høsten 2016 fra Svalbards 
miljøvernfond. I tillegg tilstandsvurderer vi 
Gruve 6, Gruve 2B og Taubanesentralen. 

Formålet er både sikring og å kunne gjøre 
kulturminnene tilgjengelig for publikum. 
 
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 Q3 er planen ferdigstilt og 
omforent med lokalstyrets administrasjon og 
skal behandles politisk 10. oktober. Målet er 
at planen skal være godkjent innen utgangen 
av 2017. 
 
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 har lyst ut fem tomter i Longyearbyen 
sentrum med søknadsfrist 9. oktober. Det er 
stor etterspørsel fra næringslivet etter tomter. 
 
SNSK har også iverksatt 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. 
 
 
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 
hele verdikjeden fra behovet oppstår til varen 
leveres. 
 
3. kvartal er selskapets mest hektiske periode 
med tilnærmet døgnkontinuerlig drift knyttet 
til skipsanløp og flyankomster. I løpet av 3 
mnd håndteres rundt 200 skipsanløp med et 
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bredt spekter av leveranser til hvert enkelt 
fartøy samt handling av rundt 40 charterfly 
som kommer i tillegg til det regulære 
høysesongprogrammet til flyselskapene.   

 
Framtidsutsikter  
2017 er første år med driftshvile i 
Svea/Lunckefjell.  I driftshvileperioden og med 
to skift i Gruve 7 opprettholdes ca. 100 
arbeidsplasser i selskapet. Samtidig 
opprettholdes muligheten til å vedlikeholde 
og utvikle Svea til en arena for forskning, 
undervisning og turistvirksomhet. Kritisk 
kompetanse er beholdt i SNSG slik at det 
finnes et kompetansegrunnlag for å kunne 
gjenåpne Svea og Lunckefjellgruvene.  
 
Etter en grundig vurdering av et 
forretningscase for gjenoppstart av kulldriften 
i Svea/Lunckefjell høsten 2018, innledet 
selskapet dialog med eier om muligheten for å 
skaffe finansiering til prosjektet.  

 
Selskapet mener at alternativet til en 
gjenoppstart er å starte avvikling og 
opprydding i Svea/Lunckefjell, som avhengig 
av opprydningsomfang og mulig etterbruk, 
også vil kreve betydelig finansiering.  
 
Regjeringen la den 12. oktober 2017 fram sitt 
forslag til statsbudsjett for 2018. Her foreslår 
de at all aktivitet i Svea/Lunckefjell skal 
avvikles og ryddes opp. Forslaget innstiller på 
at Gruve 7 skal fortsatt drives videre, sammen 
med de andre eksisterende 
forretningsområdene. 
 
Prosessen med overføring av virksomheten i 
Gruve 7 til Store Norske Gruvedrift AS vil nå 
fortsette, samt forberedelsene til å starte et 
avviklings- og oppryddingsprosjekt i 
Svea/Lunckefjell. 
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Regnskap konsern:  
 

 
 

 

 
 

Balanse Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) Pr. 30.09.2017 Pr. 30.09.2016 Pr. 31.12.16

Immaterielle eiendeler 3 739 7 280 1 117

Varige driftsmidler 365 604 309 960 392 578

Finansielle anleggsmidler 5 174 5 063 7 006

SUM ANLEGGSMIDLER 374 517 322 303 400 701

Varer 18 254 125 538 18 867

Fordringer 34 830 221 492 160 739

Markedsmessige investeringer 0 0 0

Bankinnskudd, kontanter 267 563 707 636 256 572

SUM OMLØPSMIDLER 320 647 1 054 666 436 178

SUM EIENDELER 695 164 1 376 969 836 879

Selskapskapital 42 500 40 000 42 500

Annen egenkapital 102 927 -281 327 238 554

SUM EGENKAPITAL 145 427 -241 327 281 054

Avsetning for forpliktelser 354 456 458 075 354 443

Langsiktig gjeld 145 776 48 504 148 297

Kortsiktig gjeld 49 505 1 111 717 53 085

SUM GJELD 549 737 1 618 296 555 825

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 695 164 1 376 969 836 879


