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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 4. kvartal 2018:  

 Ingen fraværsskader  

 Kullproduksjon 33.500 tonn, totalt 2018 154.200 tonn. 

 Markedspris på kull (spot) på 80-104 USD/t i perioden 

 Stortinget bevilget over statsbudsjettet 331m for opprydding i Svea/Lunckefjell i 2019 og en 

samlet ramme for prosjektet gjennom 2019 og 2020 på 706m. 

 Den første kontrakten knyttet til oppryddingen ble tildelt Hæhre Entreprenør AS. 

Oppryddingen i Lunckefjell starter i Q1 2019. 

 

 

I posten andre inntekter inngår i 2018 tilskudd fra staten til kostnadsdekning i Svea 
prosjekt/samfunnsdrift; i 2017 ble tilskudd til drift av Svea gitt som ny egenkapital.  I tallene for Q4-
2017 er ikke PPL konsolidert inn. I Q4-18 har konsernet reversert tidligere rapportert avskrivning for 
perioden januar til september av anleggsmidler i Svea som ikke er i bruk og som skal selges. Tallene 
er derfor ikke direkte sammenlignbare med 2017. 
Resultatet i Q4 er påvirket av årsoppgjørsdisposisjoner som ikke kan knyttes til kvartalet isolert; de 
største postene er kommentert nærmere i rapporten. 
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Økonomiske resultater (konsern) 
Alle beløp er i NOK om ikke annet er oppgitt.  
 
Store Norske-konsernet hadde i Q4 et resultat 
før skatt på 31,6m, mot -29,6m i 2017. 
Årsakene til forbedringen er flere: 

 Driften i Svea finansieres nå med 
tilskudd balansert med 
kostnadspådrag, og dette medfører at 
SNSG regnskapsfører et tilnærmet 
nullresultat for Svea/prosjektet 
fremfor et underskudd som 
finansieres med lån, slik tilfellet var i 
2017. 

 SNGD har reversert totalt 16m i 
avskrivninger fra de tre første 
kvartalene etter beslutningen om 
nedlegging av gruvedriften i 
Svea/Lunckefjell og avhending av 
utstyr og anleggsmidler. Det er grunn 
til å anta, basert på foreløpig dialog 
med mulige kjøpere, at disse kan 
selges for minst den bokførte verdien. 
Videre er negativ GW i SNGD (fra 
virksomhets-overdragelsen) redusert 
iht plan, med en positiv effekt på 8m i 
kvartalet (gjelder hele 2018). 

 Lønnskostnader påvirkes av 
aktuarberegning med en positiv 
effekt på 5m NOK. 

 
Kullomsetningen i kvartalet utgjorde 15m, da 
neste store skipning var planlagt til januar 
2019. Av andre inntekter er 53m i tilskudd fra 
Staten til SNSG for inndekking av drift av Svea. 
Resten er hovedsakelig inntekter i 
logistikkvirksomheten i PPL (8,9m) og SNB 
(11,7m). 
 
For regnskapsåret 2018 var kullomsetningen 
146.000 tonn, som ga inntekter på 118m NOK, 
som er en økning på 23m ift 2017. Økningen 
skyldes både høyere volum, bedre priser og en 
svakere krone. Annen omsetning utgjorde 
262m, hvor de største postene består av 156m 
i tilskudd fra Staten til forberedelser 
avslutning i Svea, 47m leieinntekter i Store 
Norske Bolig, og 40m omsetning fra 
logistikkvirksomheten i PPL. 

 
 

Finansiell situasjon  

Konsernet 

Konsernet hadde ved utgangen av Q4 2018 
likvide midler på 291,7m, inkludert bundne 
midler. Likviditeten har vært god i alle selskap 
gjennom hele året, og dette antas å fortsette 
gjennom 2019. Konsernet hadde per utgangen 
av kvartalet ikke tilgang på kassekreditt eller 
tilsvarende fasiliteter.   
Beholdning av kull utgjorde ved utgangen av 
kvartalet 13m, opp fra 8m på samme 
tidspunkt i 2017. Negative immaterielle 
eiendeler fremkommer som et resultat av en 
bokført negativ goodwill ved driften av Gruve7 
med kr 48m, mens resterende er balanseført 
forretningsutvikling i PPL. Varige driftsmidler 
er boliger i SNB samt gruveutstyr i SNGD. 
Fordringer består av kundefordringer, påløpte 
inntekter og periodiseringer. Kundefordringer 
utgjorde 16m ved utgangen av Q4; noe lavere 
enn normalt på grunn av lavt salgsvolum av 
kull i slutten av 2018. Kun ubetydelige beløp i 
fordringsmassen er forfalt, og det er gjort 
tilstrekkelige avsetninger for disse. I balansen 
er det avsatt 2.605m til fremtidige 
forpliktelser for pensjoner (80m) og 
opprydding etter gruvedriften (2.526m, som 
er beheftet med betydelig usikkerhet). 
Langsiktig gjeld er på 158m ved utgangen av 
kvartalet, hvorav 138m er rentebærende lån 
fra kredittinstitusjoner og Staten. Resterende 
20m er utsatt skatt. Kortsiktig gjeld var ved 
utgangen av kvartalet 72m mot 99m på 
samme tidspunkt i 2017. I de 72m inngår 43m 
i gjeld til eier; denne posten er kapital tilført 
fra eier i 2018 og vil konverteres til 
egenkapital i første halvår 2019. 
For konsernet er egenkapitalen på -2.188m. 
Egenkapitalen er påvirket negativt med 2.526 
mrd som er avsetning for opprydning i Svea 
(2,5 mrd) og Gruve 7.  

SNSK  

Morselskapet SNSK har ved utgangen av Q4 en 
bokført egenkapital på 311m. Lån til SNSG er i 
det vesentligste nedskrevet, slik at SNSGs 
finansielle situasjon ikke direkte påvirker 
SNSK.  
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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, men denne må 
vedtas i Statsbudsjettet for 2020.  
Beløpet er ment å dekke all aktivitet i Svea og 
Lunckefjell de to årene; 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 oppryddingen 
av Lunckefjell 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 nye 
bevilgninger over Statsbudsjettet. De 706m 
som er bevilget og indikert for hhv 2019 og 
2020 dekker en andel av de 2,5mrd i totale 
avsetninger for opprydding, slik at 
gjenstående avsetning 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 Q4 2018. 
Dette medfører at H-verdien for 2018 endte 
på 5,3, som et resultat av én skade i løpet av 
året (Q1). Store Norske har en nullvisjon for 
skader og på veien dit er delmål satt til en H‐
verdi under 5 for 2018. H-verdi er antall 
skader med fravær per million arbeidstimer. I 
løpet av året er det registrert 223 rapporter i 

hendelses- og avvikssystemet mot 275 i 2017. 
Målet var totalt 250 rapporter i 2018.  
 

 
 
Sykefraværet var i Q4 på 3.8%, noe som er en 
nedgang fra Q4 2017.   
 
Ved utgangen av 4. kvartal hadde Store 
Norske 126 ansatte. Totalt antall årsverk uten 
vikarer er 122. Tallet inkluderer de ansatte i 
Pole Position Logistics; disse ble først inkludert 
i rapporten i 1. kvartal 2018.  
 

Kullproduksjon i Gruve 7 
Kullproduksjonen i Q4 2018 ble  
33.500 tonn brutto, dvs. noe lavere enn i Q4 
2017. Totalt for 2018 er det produsert 154 000 
tonn, som er et godt resultat for selskapet.  
Dette skyldes både gunstige driftsforhold, høy 
oppetid på teknisk utstyr og effektiv drift. I 
tillegg har det foregått oppfaring av hovedstoll 
inn mot et nytt produksjonsområde i gruva.  
 
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 Q4 levert 19.100 tonn fra 
Gruve 7. Det ble skipet en last til Rotterdam. 
 
I november begynte prisen å falle, og kvartalet 
endte med en gjennomsnittlig API#2 på $92, 
en nedgang på 8% fra Q3. 
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Fremtidskurven for perioden frem til 2022 
ligger pr midten av februar 2019 i intervalet 
73-78 USD/t. 
 

 
 
 

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. Oppstart i 
Lunckefjell (Fase 1) er planlagt mars 2019 med 
forventet ferdigstillelse Q3 2020.  
 
Planarbeidet for Svea gruver og Svea samfunn 
(Fase 2) er komplisert og faglig utfordrende. 
Fase 2 omfatter Svea sentrum med vernede 
kulturminner og områder der vi forventer 
større terrenginngrep som følge av bla 
forurensing. For å opprettholde fremdriften i 
prosjektet har selskapet anbefalt overfor NFD 
en fasedeling av planarbeidet i Svea.   
 
Det arbeides videre med kartlegging og 
registrering av utstyr og infrastruktur for salg 
og avhending.  I første omgang tilrettelegges 
demontering av bygninger i Lunckefjell for 
mulig gjenbruk i Longyearbyen. Arbeidet med 
markedsføring av gruveutstyr pågår. Det er 
interesse fra flere aktører uten at det er 
konkludert salg på noen større enheter.  
 

 
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 2018 hadde gruven 5.825 besøkende, en 
vekst på ca 10% fra 2017. Arbeidet med å sikre 
gruvegangen inn til det nærmeste 
produksjonsstedet for kull er nå på det 
nærmeste ferdigstilt.  
 

 
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 Q4 på 96,6 %. 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.  
 
SNB har mistet syv boliger i skredulykker de 
siste årene. To i februar 2017 og fem i den 
fatale skredulykken 19. desember 2015. Ifm. 
forsikringsoppgjøret etter skredene er SNB i 
prosess med å gjenskaffe boliger på Elvesletta. 
Etter planen skal LNSS bygge et leilighetsbygg 
med 12 boliger for SNB. Dette skal stå ferdig 
innen 2019. 
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. I år har 
oppmerksomheten vært på sikring av seks 
taubanebukker i Longyearbyen sentrum, 
sikring/fjerning av en sammenrast 
konstruksjon i Gruve 6, 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.  
 
Hotellneset er den store satsingen på 
grunneiendomssiden. I samråd med 
Longyearbyen lokalstyre lager SNSK en ny 
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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. Det er også etablert et datterselskap i 
Narvik/Ofoten for å støtte opp under denne 
målsettingen. Q4 markerer inngangen til 
mørketid og lavsesong og er operativt sett en 
rolig periode.   
 

Framtidsutsikter  
Som følge av at det i Statsbudsjettet for 2018 
ble besluttet at all kullvirksomhet i 
Svea/Lunckefjell skal nedlegges og avvikles, 
har konsernet igangsatt planlegging av 
opprydding og avslutning etter mer enn 100 

års gruvedrift i Svea. Dette er et svært 
omfattende prosjekt som de kommende årene 
vil utgjøre en betydelig andel av selskapets 
virksomhet. Området som skal ryddes 
omfatter mange kvadratkilometer grunn, med 
bygninger, vei, annen infrastruktur og 
industrianlegg, i tillegg til titalls kilometer med 
gruveganger. Arbeidet må finansieres 
gjennom tilskudd fra Staten over 
statsbudsjettet. Oppstart av Fase 1 Lunckefjell 
er planlagt vinteren 2019 med forventet 
ferdigstillelse 2020. Arbeidet med opprydding 
i Svea planlegges med oppstart 2020.    
 
Grunnet Longyearbyen Energiverks behov for 
stabil tilførsel av kull, kombinert med ønsket 
om stabile industriarbeidsplasser som støtter 
opp rundt familiesamfunnet i Longyearbyen, 
opprettholdes drift i Gruve 7. Ut over å 
forsyne energiverket produserer Gruve 7 kull 
av høy kvalitet som går som tilsetning til 
industrivirksomhet i Europa. Gruve 7 har et 
begrenset omfang og er en gammel gruve. 
Selskapet vil jobbe aktivt for å opprettholde 
kostnadseffektiv drift og søke å optimalisere 
produksjon i forhold til markedspris på kull og 
energiverkets behov.  
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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. 
 
 

 
 


