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Store Norske Spitsbergen Kulkompani er gjennom datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani 
Norges nordligste gruveselskap, hvor det per i dag er kull som produseres. Gjennom datterselskapet Store 
Norske Boliger er selskapet Longyearbyens største boligaktør. Store Norske er med 75 % eierandel i Pole 
Position Logistics også aktivt involvert i arktisk logistikk. Store Norske jobber med utvikling av nye 
forretningsområder for utnyttelse av infrastruktur og kompetanse med mål om å skape nye lønnsomme 
arbeidsplasser. Gjennom Gruve 3 AS drives besøksvirksomhet i en nedlagt gruve og gjennom JV Svea 
Svalbard AS skal det etableres turistvirksomhet i Svea fra vintersesongen 2017. Selskapet er 
grunneiendomsforvalter for sentrale deler av Statens grunn på Svalbard.  

 
Hovedpunkter tredje kvartal 2016:  
 

 Ingen fraværsskader og lavere sykefravær 

 Skipningssesongen i Svea ble gjennomført og avsluttet i september som planlagt 

 Bedring i kullprisene  

 Store Norske overtok selv driften av besøksvirksomheten i Gruve 3 fra 01.10 

 

Økonomiske resultater (konsern)  
Store Norske-konsernet hadde i 3. kvartal et 
resultat før skatter på 58 MNOK. I samme 
kvartal i fjor var resultatet før skatter på -106 
MNOK.  
Kvartalet og resultatet er positivt preget av at 
hele lagerbeholdningen av kull i Svea er solgt. 
Dette i motsetning til samme periode i fjor 
som var preget av en nedskrivning på 
driftsmidler. 
Salgsinntektene for kvartalet endte på 510 
MNOK mot 393 MNOK i samme kvartal i 2015.  
Driftskostnader eksklusive 
beholdningsendringer og avskrivninger endte 
for kvartalet på 161 MNOK mot 233 MNOK i 
samme periode i fjor.  

 
Finansiell situasjon  

Konsernet 

Konsernet hadde ved utgangen av 3. kvartal 
2016 likvide midler på 708 MNOK, noe som er 
259 MNOK høyere enn ved utgangen av 2015. 
Trekk på tilgjengelig kassekreditt utgjorde per 
utgangen av kvartalet 424 MNOK. 
Kundefordringer utgjorde 221 MNOK mot 283 
MNOK på samme tidspunkt i fjor. 

Varebeholdningen utgjorde 126 MNOK mot 
219 MNOK i samme kvartal i fjor. I balansen er 
det avsatt 458 MNOK til fremtidige 
forpliktelser, mens langsiktig gjeld er på 49 
MNOK. Kortsiktig gjeld utgjorde ved utgangen 
av kvartalet 1 112 MNOK.    
 
For konsernet var egenkapitalen på -241 
MNOK ved utgangen av kvartalet mot 73 
MNOK på samme tidspunkt i 2015. For Store 
Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) er 
bokført egenkapital ved utgangen av 3. kvartal 
196 MNOK mens egenkapitalen i 
gruveselskapet Store Norske Spitsbergen 
Grubekompani AS (SNSG) er på  
-583 MNOK.  

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 
innebærer at SNSK fikk tilført 500 MNOK som 
skal stilles til rådighet for det heleide 
datterselskapet SNSG for å sikre likviditet til 
gruvevirksomheten ut 2016. SNSK har dels 
kjøpt eiendom fra SNSG, dels inngått avtale 

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

Kullsalg 483,4 357,2 554,3

Andre inntekter 26,4 36,1 331,0

Sum driftsinntekter 509,9 393,4 885,3

Driftsresultat 64,7 -86,3 -433,8

Resultat før skatter 56,8 -106,5 -724,5
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om å yte lån til finansiering av SNSG. På det 
nåværende tidspunktet antas det at SNSG har 
tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende 
forpliktelser ut 2016.  
 
På tross av at SNSG har negativ egenkapital, 
mener styret i SNSG at det er forsvarlig å 
videreføre virksomheten i 2016 basert på 
refinansieringsavtalen som innebærer at SNSG 
er finansiert ut 2016 (jfr. aksjeloven §3-4 og 3-
5).  Det understrekes likevel at SNSG er 
eksponert for bl.a. svingninger i valuta og 
kullpris.  
 
Ved utgangen av 2016 forfaller krav mot SNSG 
fra selskapets bank. SNSGs evne til å betjene 
dette og øvrige kreditorer, vil avhenge av om 
selskapet blir tilført ytterligere midler i form 
av lån eller egenkapital og/eller oppnår en 
avtale med selskapets bank. Dersom det ikke 
er tilstrekkelig med midler i SNSG til å dekke 
disse kravene ved utgangen av 2016, og 
selskapet ikke mottar nye kapitalbidrag i form 
av lån eller egenkapital, vil selskapet ikke 
kunne videreføre sin virksomhet i 2017. 
Konkurs vil i så fall være et alternativ. 
 
I forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble 
fremlagt 6. oktober 2016 er det foreslått en 
finansiering på 144 MNOK til driftshvile i Svea 
og Lunckefjell. Disse midlene er enda ikke 
formelt bevilget, og det er ikke avklart om 
midlene eventuelt blir tilgjengelig for SNSG. 
SNSG er optimistisk med hensyn til å finne en 
løsning, men det påpekes at det fortsatt er 
risiko knyttet til videre drift og finansiering av 
selskapet i 2017. For å kunne videreføre 
driften i SNSG og gjennomføre den planlagte 
driftshvilen avhenger selskapet av å komme til 
en løsning med selskapets bank. Det pågår for 
tiden en prosess vedrørende finansiering av 
SNSG hvor også SNSKs eier er involvert.   
  
SNSK har tilstrekkelig likviditet til å kunne 
drive ut 2016, men vil være avhengig av tilført 
likviditet (fra eier, datterselskap eller bank) 
ved utgangen av 2016 for å kunne betjene en 
fordring SNSG har på morselskapet. Selskapet 
jobber med å finne en finansieringsløsning, og 
det forventes at man finner en løsning for å 
kunne betjene denne fordringen.  
 

Restrukturering av konsernet  
Driftshvilebeslutningen for Svea gjør at 
bemanningsreduksjoner og tilpasninger i 
organisasjonen har pågått også dette 
kvartalet. Gruve 7 har siden mai produsert på 
2 skift. 
 
Driftshvilen skal kunne vare i inntil tre år fra 
2017. Gjennomføring vil innebære behov for 
årlige bevilgninger over statsbudsjettet. 
Inkludert Gruve 7 vil ca. 100 arbeidsplasser 
beholdes i selskapet og staten får også 
mulighet til å vedlikeholde og utvikle Svea til 
en arena for forskning, undervisning og 
turistvirksomhet. I tillegg beholdes kritisk 
kompetanse i selskapet slik at det kan være 
praktisk mulig å gjenåpne Lunckefjellgruva 
innen utgangen av 2019. En gjenåpning 
forutsetter en stabil bedring i kullprisene samt 
tilstrekkelig finansiering. 
 
Det er etablert et driftsselskap for 
virksomheten i besøksgruve 3 som tok over 
driften fra 1. oktober. Etablering av et JV-
driftsselskap for reiselivsvirksomheten i Svea 
sammen med Spitsbergen Travel er også på 
plass.   
 

HMS og organisasjon  
Det har ikke vært fraværsskader i tredje 
kvartal 2016. Dette medfører at H-verdien for 
siste 12 måneder er redusert fra 9,1 ved 
utgangen av 2015 til 3,2 ved utgangen av 
september. Store Norskes mål er en H‐verdi 
under 5. H-verdi er antall skader med fravær 
per million arbeidstimer. Det er fortsatt stor 
oppmerksomhet på å sikre gode HMS-
resultater i den endrede organiseringen både 
for Svea og Gruve 7.  
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Sykefraværet i tredje kvartal var på 5,18 %, en 
nedgang fra forrige kvartal. 
Per 30. september er det akkumulert på 6,47 
%.  
 

 
  
Ved utgangen av september hadde Store 
Norske 118 ansatte. Totalt antall årsverk uten 
vikarer, er 108,2. 
Noen oppsigelser har funnet sted også i dette 
kvartalet.  
 

Kullproduksjonen  
Kullproduksjonen i tredje kvartal 2016 ble  
25 333 tonn brutto. Volumet ble produsert i 
Gruve 7. Pr 30. september er det produsert 
64 750 tonn fra G7.  
 
I Svea har det vært arbeidet i henhold til 
planene for oppgaver under driftshvile for 
gruvedriften. Oppgavene har i grove trekk 
bestått av kontroll med vanninnstrømming i 
gruva, vedlikehold av veier og anlegg på 
Martabrea og Lunckefjell.  
 
Produksjonen i Gruve 7 ble forlenget med tre 
uker i juni/juli i forhold til opprinnelig plan for 
å hente inn produksjonsavvik grunnet 
vanskelige geologiske forhold. Etter 
sommerstoppen ble produksjonen startet opp 
igjen 9. august. Siden da har det pågått både 
splitting og oppfaring. I løpet av sommeren 
har det pågått vedlikehold av infrastruktur i og 
utenfor gruva, samt tilrettelegging for drift i 
H1-indre.  
 

Kullsalg  
Selskapet har i tredje kvartal levert ca. 17 000 
tonn fra Gruve 7, 12 000 tonn mer enn i 3. 
kvartal 2015.  
 

Skipningssesongen i Svea startet 22. juli og ble 
avsluttet 24. september. 
Totalt ble det skipet 875 000 tonn fordelt på 
11 panamax-skip. 
 
Prisutviklingen i tredje kvartal har igjen vært 
positiv og gjennomsnittsprisen ble cirka USD 
60 pr tonn. Det er en økning fra 2. kvartal på 
25 %. Per primo oktober er spotprisen opp 
ytterligere USD 15 til USD 75. 
Fremtidskurven er stabil sammenlignet med 
andre kvartal og viser USD 60-62 for 2018 og 
2019.  
 

 
 
Forretningsutvikling  
Store Norske Momentum arbeider med 
utvikling av nye forretningsområder. I 3. 
kvartal har fokuset vært utvikling av 
reiselivssatsingen i Svea og Gruve 3. 
 
Selskapet har blitt enige med Spitsbergen 
Travel om etablering av et JV for selskapet 
Svea Svalbard AS.  Det er også gjennomført 
rekruttering av en prosjektleder og 
prosjektmedarbeider til det nye selskapet. 
 
For Gruve 3 er det etablert et eget selskap 
som skal forestå den daglige driften. Selskapet 
skal selv ikke drive markedsføring og salg mot 
besøkende, og det er derfor skrevet 
distribusjonsavtaler med de øvrige 
reiselivsaktørene i Longyearbyen. Det er 
rekruttert eget helårlig fast personale. 
 
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. SNBs boliger er 
fullverdiforsikret og selskapet er i dialog med 
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forsikringsselskapet om oppgjøret. DSB kom i 
september med sin evaluering om beredskap, 
håndtering og forebygging. SNSK er, sammen 
med Longyearbyen lokalstyre (LL), 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. 
 
Gjennom å eie og leie ut 381 boliger er SNB 
den største boligaktøren i Longyearbyen. 
Utleiegraden er på ca. 83 % ved utgangen av 
kvartalet, hvorav ca. 60 % leies ut eksternt.  
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. 
Tilstandskartlegging av Gruve 6, finansiert av 
Svalbard miljøvernfond, ble gjennomført i 
september. En del av daganlegget i Gruve 6 
raste nylig sammen, og fokuset til 
kartleggingen ble dreid mot en 
sikkerhetsvurdering av flere av 
gruveanleggene. Anleggene ble deretter 
stengt for ferdsel, siden alle har 
konstruksjoner som potensielt kan være 
ustabile og utgjøre en risiko for mennesker 
som oppsøker og ferdes i anleggene. SNSK vil 
jobbe planmessig med å utbedre anleggene, 
og målet er at de skal kunne oppleves av 
besøkende.  
 
Hotellneset er den store satsingen på 
grunneiendomssiden. Selskapet lager etter 
samråd med Longyearbyen Lokalstyre (LL) en 
ny delplan for Hotellneset, for å legge til rette 
for industri- og næringsutvikling på 
Hotellneset og transformasjon av 
Longyearbyen sentrum.  Industri- og 
næringsutviklingen på Hotellneset forutsetter 
innbygging/skjerming av kullageret pga. 
støvproblematikk. Planprogrammet ble sendt 
på høring i september. 
Isfjord Radio forvaltes på vanlig måte inntil en 
salgsløsning er funnet.  
 
En sentral sak for eiendomsforvaltningen og 
næringslivet i Longyearbyen er de nye 
standardavtalene for leie av grunn i 
Longyearbyen. SNSK avventer NFDs pågående 
revisjon av standardavtalene.  

 
Arktisk logistikk  
SNSK eier 75 % av Pole Position Logistics AS 
(PPL). Selskapet har hovedkontor i 
Longyearbyen og ambisjon om å være det 
ledende logistikkselskapet i Arktis. PPL leverer 
tjenester innenfor områdene cargo, shipping 
og feltlogistikk. 
 
Tredje kvartal betyr hektisk shippingsesong 
med tilnærmet døgnkontinuerlig drift og 
skipsanløp stort sett hver dag. Sommeren har 
hatt bra aktivitet med noe vekst i forhold til 
fjoråret. Mannskapsmessig har det vært en del 
naturlige utskiftninger, med behov for 
ressurser til opplæring. 
 
I forbindelse med selskapets 
virksomhetsutvikling har både Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet gitt tilsagn om 
støtte for hovedfasen. Forprosjekt er sluttført 
og ny utvikler er valgt. 
 

Framtidsutsikter 
Fremtidsprisene for kull har hatt en ytterligere 
positiv utvikling gjennom kvartalet. De 
nærmer seg et nivå som gjør det naturlig å 
vurdere ulike oppstartscenarier. 
 
Optimalisering av produksjonen i Gruve 7 med 
2 skift pågår.  
 
Etablering av andre inntektskilder i Svea, som 
turisme, vil være til nytte ved en oppstart av 
gruveproduksjonen, men også bidra til å 
kunne la Svea samfunn stå på egne ben. 
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Regnskap:  
 

 
 
 

 
 

 

Resultatregnskap Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) 2016-Q3 2015-Q3 Hele 2015

Kullsalg 483 440 357 240 554 282

Andre inntekter 26 449 36 142 331 044

Sum driftsinntekter 509 889 393 383 885 326

Beholdningsendring -274 788 -137 030 -43 518

Lønn og sosiale kostnader -30 781 -57 215 -262 588

Frakter/kommisjon kullsalg -70 164 -57 447 -108 231

Andre driftskostnader -59 599 -118 833 -739 764

Av- og nedskrivninger -9 860 -109 121 -165 034

Sum driftskostnader -445 192 -479 646 -1 319 135

DRIFTSRESULTAT 64 697 -86 263 -433 809

Finansposter -7 933 -20 228 -290 699

RESULTAT FØR SKATTER 56 764 -106 491 -724 508

Balanse Store Norske - konsern

(Tall i 1000 kr) Pr. 30.09.2016 Pr. 30.09.2015 Pr. 31.12.2015

Immaterielle eiendeler 7 280 15 853 1 918

Varige driftsmidler 309 960 327 160 335 355

Finansielle anleggsmidler 5 063 6 513 6 372

SUM ANLEGGSMIDLER 322 303 349 525 343 645

Varer 125 538 219 143 169 967

Fordringer 221 492 283 385 74 805

Markedsmessige investeringer 0 0 0

Bankinnskudd, kontanter 707 636 459 415 448 140

SUM OMLØPSMIDLER 1 054 666 961 943 692 912

SUM EIENDELER 1 376 969 1 311 468 1 036 557

Selskapskapital 40 000 164 535 164 490

Annen egenkapital -281 327 -91 584 -519 214

SUM EGENKAPITAL -241 327 72 951 -354 724

Avsetning for forpliktelser 458 075 522 136 324 126

Langsiktig gjeld 48 504 269 802 50 588

Kortsiktig gjeld 1 111 717 446 579 1 016 508

SUM GJELD 1 618 296 1 238 517 1 391 281

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 376 969 1 311 468 1 036 557


