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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. 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 3. kvartal 2019:  
 

 Ingen fraværsskader 

 Kullproduksjon 19.794 tonn 

 Markedspris på kull (spot) på 53-65 USD/t i perioden; marginalt bedre enn i 2. kvartal 

 Fortsatt god fremdrift for oppryddingsarbeid på Lunckefjell og videre planarbeid for 

opprydding i Svea. De første salgene av brukt utstyr fra Svea er gjennomført. 

 Fremdeles meget høy utleiegrad for Store Norske Boliger AS 

 God utvikling for logistikkvirksomheten Pole Position Logistics AS 
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Økonomiske resultater (konsern) 
Alle beløp er i NOK om ikke annet er oppgitt.  
 
Store Norske-konsernet hadde i Q3 2019 et 
resultat før skatt på –13,9m, mot 2,0 m i Q3 
2018. Nedgangen i resultat skyldes først og 
fremst periodiseringer og naturlige 
svingninger gjennom sesongen for kullsalget, 
men svake kullpriser påvirker lønnsomheten. 
Det er naturlig å se kvartalsresultatet i 
sammenheng med resten av året, og per 
utgangen av Q3 har konsernet et resultat før 
skatt på -1,8m, og en EBITDA på +11m.  
 
Kullomsetningen i kvartalet utgjorde 6m, mot 
37m i Q3 2018. Per utgangen av kvartalet er 
årets kullomsetning 68m, mot 103m på 
samme tidspunkt i år, men selskapet forventer 
at dette har jevnet seg noe mer ut når fjerde 
kvartal er tilbakelagt. Likevel vil selskapet se 
en lavere kullomsetning i 2019; som et 
resultat av lavere produksjonsvolum, men 
også grunnet svakere spot-priser. Prisene i 
kullmarkedet har utviklet seg svakt positivt i 
kvartalet, men de er fremdeles på et nivå som 
anses lavt basert på historisk sammenligning. 
Av andre inntekter er 73m fra Staten til SNSG 
for inndekking av opprydding i Lunckefjell og 
drift av Svea. Resten er hovedsakelig inntekter 
i logistikkvirksomheten i PPL (9,3m), Store 
Norske Boliger (7,8m) og Gruve 3 (0,7m).  
 

 
 
Finansiell situasjon 

Konsernet 
Konsernet hadde ved utgangen av Q3 2019 
likvide midler på 397m, inkludert bundne 
midler. En betydelig del av dette skyldes 
overføringer fra Staten for miljøprosjektet 
som skal dekkes kostnadene ut 2019. 
Likviditeten er tilfredsstillende i alle selskap. 
Konsernet hadde per utgangen av kvartalet 
ikke tilgang på kassekreditt eller tilsvarende 
fasiliteter.   
Beholdning av kull utgjorde ved utgangen av 
kvartalet 28m, som er 13m høyere enn i 
samme kvartal året før. Det er god 
etterspørsel etter selskapets kull, som 
generelt er av høy kvalitet, men 
overskuddstilbudet i energimarkedet har 

medført nokså lave kullpriser gjennom 
kvartalet. Salg, beholdning og likviditet 
vurderes fortløpende. Negativ goodwill på 
42m (tapsført kontrakt) er i 2019 reklassifisert 
som en avsetning for forpliktelser (i 2018 som 
negativ immateriell eiendel), mens resterende 
er balanseført forretningsutvikling i PPL. 
Varige driftsmidler på 351 m er hovedsakelig 
boliger i SNB samt gruveutstyr i SNGD, 
inkludert brukt gruveutstyr selskapet har for 
salg. SNB har under oppføring et bygg med 12 
leiligheter som skal stå ferdige ved årsskiftet. 
Det er solgt brukt gruveutstyr for 5.6m, med 
et regnskapsmessig nullresultat. Fordringer 
består av kundefordringer, påløpte inntekter 
og periodiseringer. Kundefordringer for 
kullomsetning utgjør 4m, og disse er innfridd 
etter kvartalets slutt. Kun ubetydelige beløp i 
fordringsmassen ellers er forfalt, og det er 
gjort tilstrekkelige avsetninger for disse. I 
balansen er det avsatt totalt 2.652m til 
fremtidige forpliktelser, fordelt på pensjoner 
(70m), utsatt skatt (midlertidige forskjeller 
11m), resultatmessig effekt av salg av Gruve7 
fra SNSG til SNGD (42m) og opprydding etter 
gruvedriften (26m i Longyearbyen og 2.500m i 
Svea, som er beheftet med betydelig 
usikkerhet). Langsiktig gjeld på 137m ved 
utgangen av kvartalet er rentebærende lån fra 
kredittinstitusjoner og Staten. Kortsiktig gjeld 
var ved utgangen av kvartalet 170m og 
utgjøres hovedsakelig av 146m i forskudd for 
dekking av oppryddingskostnader i Lunckefjell, 
samt regulær leverandørgjeld og offentlige 
avgifter.  
For konsernet er egenkapitalen på –2.142 m, 
og den positive endringen på 41m siden 
forrige årsslutt forklares med -2m i resultat før 
skatt hittil i år, samt konvertering av gjeld til 
staten med kr 43m, gjennomført i Q2. 
Egenkapitalen er påvirket negativt med 
2.526m for avsetning for opprydding etter 
kulldriften. Ingen av de balanseførte 
oppryddingsforpliktelsene i Svea er foreløpig 
redusert til tross for at arbeidet er kommet i 
gang og oppdaterte overslag foreligger. Siden 
prosjektet både er stort i omfang, langvarig og 
heftet med usikkerhet for gjennomføringen 
har selskapet besluttet at slik justering kun 
gjøres i forbindelse med avleggelse av 
årsregnskapet, med mindre særlige grunner 
tilsier noe annet. 
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SNSK  

Morselskapet SNSK har ved utgangen av Q3 en 
bokført egenkapital på 355m.  
 
 
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 ved årsoppgjøret 2018, dog beheftet 
med betydelig usikkerhet. SNSG har 
nødvendig finansiering ut 2019 på plass, med 
331m i tilskudd fra Staten, som er det 
reviderte behovet selskapet har meldt inn. 
Beløpet inkluderer ny leir på Kapp Amsterdam 
som er fremskyndet i forhold til opprinnelig 
plan. I forslag til statsbudsjett som ble lagt 
frem etter kvartalets slutt foreslår regjeringen 
å bevilge midler til videre fremdrift i Svea i 
tråd med selskapets søknad om finansiering. 
Statsbudsjettet for 2020 vedtas i desember 
2019.  
Det er Styrets vurdering at bevilgningene (inkl 
forslaget til statsbudsjett) er tilstrekkelig for å 
gjennomføre de planlagte aktivitetene i 
perioden. Det arbeides med en 
avslutningsplan for opprydning i Svea fase 2B 
med antatt oppstart i 2021.  Finansieringen av 
opprydningen i Svea vil være avhengig av 
ytterligere bevilgninger over Statsbudsjettet i 
de kommende årene. Det foreligger 
oppdaterte anslag for gjenstående arbeider, 
og disse viser alt i alt en reduksjon i antatte 
kostnader i forhold til det opprinnelige 
estimatet på 2.5mrd.  Usikkerheten er 
fremdeles betydelig, og styret vil komme 
tilbake til dette ved avleggelsen av 
Årsregnskapet 2019.  
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  
Det er ikke rapportert fraværsskader i Q3. H-
verdi for siste 12 måneder (oktober 18 – 
september 19) er 3,5 (antall skader med 
fravær per million arbeidstimer). Store Norske 
har en nullvisjon for skader, og for 2019 er 
måltall for H-verdi på 5 satt som et delmål 
(bedre enn gjennomsnittet i norsk 
bergindustri, og noe høyere enn norsk industri 
totalt). I løpet av kvartalet er det registrert 53 
rapporter i hendelses- og avvikssystemet, mot 
36 og 47 i første og andre kvartal. Målet for 
2019 er 250 rapporter. Det jobbes videre med 
bevissthet rundt rapportering. 
 

 
 
Sykefraværet var i Q3 på 4,4%, noe som er en 
økning fra Q3 2018 da fraværet utgjorde 3,1%. 
Dette ser ut til å skyldes naturlige svingninger 
og det forventes derfor ikke at dette er en 
trend. Fravær siste 12 mnd er 3,3%.   
 
Ved utgangen av Q2 hadde Store Norske 129 
ansatte. Totalt antall årsverk uten vikarer er ca 
124.  
 

Kullproduksjon i Gruve 7 
I løpet av Q3 er det produsert 19.800 brutto 
tonn i Gruve 7. Pr. september er det produsert 
totalt 88.500 brutto tonn. Volumet er lavere 
enn i 2018, ettersom det har foregått 
oppfaring på to driftsområder, AT32 og AT10. I 
tillegg har det foregått splitting av AT27, som 
ble helt utdrevet i løpet av september. I 2018 
var til sammenligning to drifter under 
splitting, noe som ga høyere 
produksjonsvolum. Dessuten ble noe 
personell utlånt til Miljøprosjektet i Svea, og 
dette hadde også en begrensende effekt på 
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produksjonen. Driftsmaskineriet blir flyttet for 
å drive nye stoller videre innover i gruva, og 
dermed avdekke fremtidig 
produksjonsområde.  
 
Produksjonen ble stoppet i 5 uker i juli/august, 
for å gjennomføre ferieavvikling og utføre 
vedlikeholdsarbeider som ikke kan utføres 
mens produksjonen foregår. I løpet av 
sommerstoppen er det gjennomført service på 
maskiner og utstyr, ettersikring av gamle 
hovedstoller i gruva og klargjøring for en ny 
produksjonssesong.  
 
 
Kullsalg 
 
Selskapet har levert 11.800 tonn fra Gruve 7 i 
Q3. Dette er 5.700 tonn til eksport og 6.100 
tonn levert til kraftstasjonen i Longyearbyen  
 
Prisene har stabilisert seg i området rundt 60 
USD/ for API#2 ARA. Dette prisleiet er lavt i et 
historisk perspektiv og utfordrende for 
selskapet på lengre sikt. 
 

 
Pris på kull levert Rotterdam siste 12 mnd 
 
 

Avslutning i Lunckefjell og Svea  
Det er så langt i 2019 ikke registret noen 
alvorlige HMS og YM hendelser i prosjektet.   
 
Det gjenstår nå å fylle ca 15.000m3 før 
fyllingen på Lunckefjell er ferdigstilt. Da 
starter arbeidet med fyllingen i Skollfjell, og 
her vil arbeidet pågå frem mot jul. 
Entreprenøren har nå etablert veg over breen 
fra planet i Svea Nord til Skollfjell, som vil bli 
tatt i bruk når adkomsten gjennom Svea Nord 
stenges den 15. oktober. Arbeidet er helt i 
rute og det vil kun gjenstå litt finpuss til 
høsten 2020. 
 

Arbeidet med lukking av Svea Nord går etter 
gjeldende fremdriftsplan, med planlagt 
stengning 1. mars 2020.  
 
Anbudskonkurransen for Fase 2A (Stackeren – 
Svea Nord) er utlyst, med tilbudsfrist 30. 
oktober. Forventet 
oppdragstildeling/signering er januar 2020.  
 
Planarbeidet for Fase 2B er i rute og vil 
ferdigstilles 1. mars 2020. Gjennom 
planarbeidet er prosjektet blitt mye tydeligere 
både med tanke på omfang og kompleksitet.  
 
Ny leir på Kapp Amsterdam vil være i drift fra 
ca 1. mars 2020. Dette medfører at dagens leir 
fraflyttes før den opprinnelige planen. 
 
Når det gjelder salg av maskiner og utstyr er 
det fortsatt relativt høy interesse for deler av 
gruveutstyret, og det pågår forhandlinger med 
et par interessenter.   
 

Besøks- og turistvirksomhet 
Selskapet legger til rette for forskning og 
reiseliv 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 Q3 2019 hadde gruven omtrent like mange 
besøkende som året før. Veksten fra 
cruisemarkedet har ikke kommet som 
forventet, og det er tatt grep på salgssiden 
foran neste sommersesong. Likevel er 
selskapet foran fjoråret pga godt besøk i 
vintersesongen. Arbeidet med å forbedre 
produktet ytterligere pågår, og det er 
selskapets mål å kunne vise frem en autentisk 
strosse i løpet av året. 
 
Virksomheten i Svea Svalbard AS er besluttet 
avviklet som følge av at Svea Samfunn ikke vil 
egne seg for å innlosjere turister vinteren 
2020 på grunn av fremdriften i 
oppryddingsprosjektet. 
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Bolig- og eiendomsutvikling 
Forretningsområdet Store Norske Eiendom 
driver Store Norske Boliger AS (SNB) og står 
for forvaltningen av grunneiendom etter 
avtale med staten. Oppgaven utføres i SNSK. 
 
Utleiegraden for SNBs boliger er ved utgangen 
av Q3 på 98,6 %. Til sammen har nå SNB 363 
tilgjengelige boliger i Longyearbyen, etter at 
16 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 (LL). Av de 
59 enhetene SNB har i dette området, vil 21 
måtte rives på kort sikt, seks kunne brukes i 
noe tid og 21 er planlagt flyttet. De 
gjenværende 11 vil bli sikret og kan fortsatt 
brukes. SNB leder saneringsprosjektet på 
vegne av LL, Statsbygg og SNB, og 
igangsettelse er planlagt i Q4. Gjenbruk, særlig 
av materialer og inventar, er en viktig del av 
prosjektet.  
 
SNB har mistet til sammen syv boliger i 
skredulykkene i 2015 og 2017. For å erstatte 
boligene som er gått tapt i skredene er SNB 
byggherre for et leilighetskompleks med 12 
enheter på ca. 75 m2 med, LNSS som 
utførende entreprenør. Arbeidene går etter 
planen, og bygget skal stå ferdig i desember 
2019. 
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. I Q3 har 
arbeidet bestått i sikring av taubanebukker i 
Longyearbyen sentrum og opprydding av 
sammenrast konstruksjon i Gruve 6. I høstens 
søknadsrunde i Svalbards miljøvernfond søkte 
SNSK om støtte til forlengelse av 
engasjementet av en kulturminneforvalter og 
-tømrer og til bruksendring av 
Taubanesentralen. I samarbeid med 
lokalstyret søkte SNSK om støtte til det videre 
arbeidet med en gruvelekeplass med 
gruveutstyr fra Svea som skal formidle 
moderne gruvehistorie.  
 

Hotellneset er et viktig prosjekt på 
grunneiendomssiden. I samråd med 
Longyearbyen lokalstyre lager SNSK en ny 
delplan for området for å legge til rette for 
næringsutvikling kombinert med gjenbruk av 
lagerfasiliteter fra Svea og Longyearbyen 
sentrum. Sysselmannen har varslet innsigelse 
mot planen i påvente av en ny og mer 
helhetlig miljøkartlegging av hele 
planområdet. Denne planlegges foretatt ila. 
Q4.  
 
SNSK og LL samarbeider også om å kunne 
gjenbruke infrastruktur fra Lunckefjell og Svea 
i Longyearbyen. Det sentrale prosjektet p.t. er 
å gjenoppføre verkstedhallen fra Lunckefjell 
på Bykaia i Longyearbyen, til bruk for SNSKs 
datterselskap Pole Posittion Logistics og 
Longyearbyen havn.  
 
SNSK arbeider med delplaner for de fem 
hytteområdene i Longyearbyens omegn. 
 
Ved utgangen av Q3 sa staten v/NFD opp leie- 
og forvaltningsavtalen for grunneiendom, 
anlegg etc. med SNSK. Avtalen løper ut Q1 
2020. Selskapet vil legge til rette for en god 
overføring av sakskomplekset til 
næringspolitisk avdeling, som skal forestå 
forvaltningen med to stedlige ansatte. 

 
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 fra, til og i 
Arktis. 
 
Sommermånedene preges av høy aktivitet 
innenfor selskapets shippingvirksomhet, hvor 
det i perioden håndteres rundt 250 
skipsanløp. Utover selve 
skipsagenturtjenesten utføres også 
trossetjenesten og securityfunksjonen på 
vegne av Longyearbyen Havn, samt 
flyhandling for Avinor.  
 
Ekspedisjonscruisesegmentet forventes å 
vokse ytterligere de neste 5 årene, med stor 
utskiftning i flåten i retning av mer 
spesialiserte fartøy med isklasse og tydeligere 
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dreining inn mot høyprissegmentet. 
Longyearbyen er et attraktivt knutepunkt for 
denne aktiviteten. Det jobbes strategisk med å 
styrke den opparbeidede posisjonen selskapet 
har. 
 
For logistikkvirksomheten satses det tungt på 
å samle fraktvolumene blant de lokale 

fraktkundene slik at forhandlingsmakt, 
omsetning og aktivitet flyttes opp til Svalbard.  
Et vesentlig grep er planen om etablering av 
en ny logistikkterminal på Bykaia, der det 
legges opp til et strategisk samarbeid med 
Longyearbyen Havn/Longyearbyen Lokalstyre 
og SNSK/PPL. 
 

 
 

 


