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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 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 2. kvartal 2018:  

 Ingen fraværsskader  

 Kullproduksjon 50’ tonn, hittil i år 97’. 

 Markedspris på kull (spot) på 78-98 USD/t i perioden  

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

Lunckefjell pågår. Avslutningsplan for Lunckefjell oversendt for myndighetenes godkjennelse. 

Endelig beslutning og igangsettelse vil være avhengig av midler på statsbudsjettet for 2019. 

 Eierandel i Pole Position Logistics økt til 90.2% (fra 75%) i løpet av kvartalet. 

 Avtale med NFD om forvaltning av Statens grunneiendommer på Svalbard ble i kvartalet 

forlenget med to nye år. 

 Ny administrerende direktør Jan Morten Ertsaas startet 1.april 

 

I posten andre inntekter inngår i 2018 kostnadsdekning i Svea prosjekt/samfunnsdrift.  Fra og med 
Q2 2018 er PPL-gruppen med i konsolideringen. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med 
2017.
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Økonomiske resultater (konsern)  
Alle beløp er i NOK om ikke annet er oppgitt.  
 
Store Norske-konsernet hadde i 2. kvartal et 
resultat før skatt på -4.0m, mot -44.8m i 2017. 
Årsakene til forbedringen er flere: 

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

 Kullvirksomheten gikk med 6m i 
overskudd i 2. kvartal, mot 1m i 
underskudd i 2. kvartal 2017 
(EBITDA). Både produksjon og priser 
var høyere enn for 2. kvartal 2017. 
Produksjon og skipning av kull er i sin 
helhet knyttet til virksomheten i 
Gruve 7. 

 Underskuddet i kvartalet skyldes 
hovedsakelig driften i morselskapet 
SNSK. Underskuddet kan forklares 
med periodeeffekter som selskapet 
forventer vil jevne seg ut over året 
som helhet. 

 PPL tjente 0.9m i kvartalet mot 0.6m i 
2. kvartal 2017 

 
I løpet av kvartalet er det solgt 38.500 tonn 
kull fra Gruve 7. Av andre inntekter er ca 32m 
tilskudd fra Staten til SNSG for inndekking av 
drift av Svea. Resten er hovedsakelig inntekter 
i PPL (11.5m) og SNB (7.8m). 

 
Finansiell situasjon  

Konsernet 

Konsernet hadde ved utgangen av 2. kvartal 

2018 likvide midler på 248m, inkludert 

bundne midler. Dette er en nedgang fra 

samme tidspunkt i 2017, da midler for drift av 

Svea var mottatt for hele året 2017. Dagens 

modell med kvartalsvise overføringer fungerer 

godt, og likviditeten er god; også i 

datterselskapet SNSG. Konsernet hadde per 

utgangen av kvartalet ikke tilgang på 

kassekreditt eller tilsvarende fasiliteter.  

Beholdning av kull utgjorde ved utgangen av 

kvartalet 15m, opp fra 12m på samme 

tidspunkt i 2017. Det positive avviket skyldes 

økt produksjonsvolum. Negative immaterielle 

eiendeler fremkommer som et resultat av en 

bokført negativ goodwill ved driften av Gruve 

7 med kr 56m, mens resterende er balanseført 

forretningsutvikling i PPL. Varige driftsmidler 

er boliger i SNB samt gruveutstyr i SNGD som 

delvis planlegges solgt i forbindelse med 

avslutning og opprydning i Svea/Lunckefjell. 

Fordringer består av kundefordringer, påløpte 

inntekter og periodiseringer. Kundefordringer 

utgjorde 30m ved utgangen av Q2; noe høyere 

enn normalt på grunn av kullskipninger i 

mai/juni og utfakturering av festeavgifter. Kun 

ubetydelige beløp i fordringsmassen er forfalt. 

I balansen er det avsatt 2.610m til fremtidige 

forpliktelser for pensjoner (84m) og 

opprydding etter gruvedriften (2.526m; 

beheftet med betydelig usikkerhet). Langsiktig 

gjeld er på 159m ved utgangen av kvartalet, 

hvorav 139m er rentebærende lån fra 

kredittinstitusjoner og Staten. Kortsiktig gjeld 

var ved utgangen av kvartalet 72m mot 22m 

på samme tidspunkt i 2017. Økningen skyldes 

hovedsakelig bokføringstekniske endringer 

rundt finansiering av Svea.  

For konsernet er egenkapitalen på -2.338m 
ved utgangen av kvartalet, noe som skyldes 
avsetningen i SNSG på 2.5 mrd for opprydding. 
Morselskapets EK er positiv med 302m. 

SNSK og SNSG 
Morselskapet SNSK har ved utgangen av 2. 
kvartal en bokført egenkapital på 302m. 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. SNSG har 
nødvendig finansiering ut 2018 på plass, med 
162m (hvorav 90m mottatt i 1H) i tilskudd fra 
Staten. Det er gjort en avsetning for 
forpliktelser knyttet til opprydding i 
Svea/Lunckefjell på 2.5 mrd kr i SNSGs balanse 
som basert på tilgjengelig informasjon er 
selskapets beste estimat på tidspunktet for 
rapportens avleggelse. Selskapet har i 
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estimatet lagt til grunn sin forståelse av de 
krav myndighetene stiller, og forståelsen 
innebærer omfattende 
oppryddingsaktiviteter. Kostnadsoverslaget vil 
oppdateres etter hvert som kartleggingen av 
og i området fortsetter og kravene fra 
myndighetene forstås bedre. Usikkerheten i 
den balanseførte forpliktelsen er derfor 
betydelig. Når avslutningsplanen for Svea 
foreligger vil det være grunnlag for å 
oppdatere estimatene. Ettersom SNSG har 
finansiering til å oppfylle sine forpliktelser ut 
2018, anses det forsvarlig å fortsette driften. 
Selskapet er avhengig av betydelig tilførsel av 
kapital i årene som kommer for å finansiere 
oppryddingen. Tross solidarisk ansvar for 
forpliktelsene er det ikke gjort tilsvarende 
avsetninger i SNSK. Det er Styrets vurdering at 
Staten kommer til å tilføre SNSG (via SNSK) de 
midlene som er absolutt 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 2. kvartal 
2018. Dette medfører at H-verdien for de siste 
12 månedene er 10,5 ved utgangen av juni. 
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 første og andre kvartal er det 
registrert 102 rapporter i hendelses- og 
avvikssystemet mot 174 i samme periode i 
2017. Målet er totalt 250 rapporter i 2018. 
Andelen proaktive rapporter (uten inntruffet 
skade på person eller materiell) er vurdert til 
85% mot et mål på minst 80%. 
 

 
 
Sykefraværet var i 2. kvartal på 4.4%, noe som 
er en nedgang fra 2. kvartal 2017. Egenmeldt 
fravær utgjorde 1.3%. Langtidsfraværet 
skyldes blant annet et skadetilfelle som ikke 
medfører varige men. 
 
Ved utgangen av 2. kvartal hadde Store 
Norske 121 ansatte. Totalt antall årsverk uten 
vikarer er 115. Tallet inkluderer de ansatte i 
Pole Position Logistics; disse ble først inkludert 
i rapporten i første kvartal 2018.  
 

Kullproduksjonen 
Kullproduksjonen i 2. kvartal 2018 ble  
50 370 tonn brutto, dvs. 10 269 tonn mer enn 
2. kvartal 2017. Pr 2. kvartal er det produsert 
97 703 tonn brutto. Produksjonen har vært 
drevet med kombinert oppfaring og splitting 
på to produksjonspanel, og det positive 
avviket skyldes både gunstige driftsforhold og 
god planlegging og drift. I tillegg har det 
foregått 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.  
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Kullsalg 
 
Selskapet har i 2.kvartal levert 38.500 tonn fra 
Gruve 7. Det ble skipet to laster.  
Prisutviklingen i 2. kvartal har vært positiv, 
med en gjennomsnittspris på cirka 89 USD pr 
tonn; opp til samme nivå som 4. kvartal 2017. 
Fremtidskurven har hatt samme positive trend 
som spot og viser ved utgangen av kvartalet 
80-90 USD for perioden 2019-2022. 
 

 
 

 
Avslutning i Svea og Lunckefjell  
Avslutningsplanen for LF er oversendt 
Sysselmannen for vedtak. Arbeidet med 
Sveaplanen er startet. Kunnskapsplanen for 
Svea som danner grunnlaget for 
avslutningsplanen er oversendt Sysselmannen 
på høring.  
 
Arbeidet med konkurransegrunnlaget for 
Lunckefjell er godt i gang; det planlegges med  
kontraktsignering umiddelbart etter vedtatt 
statsbudsjett for 2019.  
 
Forberedelser for salg av brukt gruveutstyr 
pågår. 

 
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. 
Anlegget blir også jevnlig benyttet som arena 
for kulturarrangementer og eventer i regi av 
lokale aktører. Store Norske Gruve 3 AS 

mottok 1.810 betalende gjester i perioden. 
Det ble i perioden gjennomført aktiviteter ved 
produktutvikling ved å sikre gruvegangen inn 
til det nærmeste produksjonsstedet for kull. 
Dette arbeidet ventes å bli ferdigstilt i 2. 
halvår, slik at Gruve 3 i 2019 skal kunne vise 
frem et autentisk produksjonsmiljø. 
 
Svea Svalbard AS arbeider for å gjøre 
fasilitetene i Svea tilgjengelig for forskning og 
reiselivsbedrifter i Longyearbyen. Svea er en 
norsk satellitt-destinasjon til Longyearbyen, og 
er et forholdsvis trygt og snøsikkert turmål. 
Slik bidrar Svea Svalbard AS til at forsknings- 
og reiselivsaktørene i Longyearbyen oppnår 
høy kapasitetsutnyttelse og kvalitet. 
Samdriften mellom forskning og reiseliv 
muliggjør god utnyttelse og økonomi i 
virksomheten. 
Svea Svalbard AS mottok ca 1.750 
overnattende gjester i perioden.  

 
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 2. kvartal på ca. 98 %. 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. 
Dette forbudet ventes utvidet med inntil 30 
enheter kommende vinter pga. revidert 
skredfarevurdering. Når dette området, Lia, 
skal sikres med bl.a. voller, vil bebyggelsen 
ovenfor vollene ikke kunne bebos. SNB har til 
sammen 59 enheter i dette området. SNB 
jobber med løsninger for at byggene av nyere 
dato i dette området kan flyttes til andre deler 
av byen. 
 
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 
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erstatningsansvarlig, men er åpen for å bidra 
til en minnelig løsning i saken.   
 
Selskapet forvalter kulturminnene på 
eiendommene som er solgt til staten. I vinter 
har oppmerksomheten 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.  
 
Hotellneset er den store satsingen på 
grunneiendomssiden. I samråd med 
Longyearbyen Lokalstyre (LL) lager SNSK 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, 
og planen forventes vedtatt i september.  
 
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 
er stor etterspørsel fra næringslivet etter 
tomter. 
 
SNSK har i 2017 og 2018 satt ekstra trykk på 
opprydding i Longyearbyen, både gjennom 
tydeligere krav til bruk av grunnen i 
Longyearbyen og innkreving/innhenting av 
store mengder hensatte kjøretøyer og andre 
gjenstander.   
 
 
 
 
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. Det 
er også etablert et datterselskap i 
Narvik/Ofoten med samme formål. 
Satsningsområder er skipsagentur og 
totallogistikk, med fokus på å dekke kundenes 
behov i hele verdikjeden fra behov oppstår til 
varen leveres. I den sammenheng ligger det 
også symbioser i selskapsstrukturen der 
økonomi, prosjekt og regnskapstjenester 
inngår i en totalleveranse for logistikk. 
 
I løpet av sommeren håndterer selskapet 
rundt 200 skipsanløp, primært i segmentet 
ekspedisjonscruise.  
2.kvartal preges således av hektisk 
shippingaktivitet, spesielt for juni der årets 
trafikk er større enn tidligere sesonger. 
Selv om dette markedet alltid har sine 
variasjoner fra år til år er det mye som peker i 
retning av en viss endring i trafikkmønsteret 
der sesongen forlenges i begge ender. Mens 
Juli og august tidligere har vært markant 
høysesong starter sesongen nå i mai og 
strekker seg godt inn i september. 
  
 

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 
gruvesjakter. Opprydningen er planlagt 
gjennomført med en kombinasjon av egne 
ansatte og innleide entreprenører. Arbeidet 
må finansieres gjennom tilskudd fra Staten 
over statsbudsjettet med forventet oppstart 
vinteren 2019. 
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 
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av høy kvalitet som går som tilsetning til 
industrivirksomhet i Europa. Gruve 7 har et 
begrenset omfang og er en gammel gruve. 
Med dagens markedspris på kull og effektiv 
drift går Gruve 7 i balanse men dette er 
krevende å opprettholde. Selskapet vil jobbe 
aktivt for å opprettholde kostnadseffektiv drift 
og søke å optimalisere produksjon i forhold til 
markedspris på kull og energiverkets behov.  
 
Selskapet har igangsatt en strategiprosess for 
å sette en retning for videre utvikling av Store 
Norske i en situasjon med redusert og 
tidsbegrenset kullproduksjon. Utover 
produksjonen i Gruve 7 har konsernet 
betydelig virksomhet innen 
boligforvaltning/utleie og arktisk logistikk i 
tillegg til spirer til nye virksomheter innenfor 

datalagring og turisme basert på selskapets 
anlegg og historie. Logistikkvirksomheten 
vurderes å ha et betydelig potensiale. Økt 
aktivitet i nordområdene, mindre is i 
polhavene og endring i globale 
logistikkmønstre, samt global økende satsning 
på arktisk forskning representerer nye 
mulighetsområder for Longyearbyen og 
selskapet.  
 
I tillegg til de kommersielle 
fortningsområdene er en aktiv forvaltning av 
grunneiendommene på vegne av staten viktig 
for både Store Norske, Longyearbyen og eier 
for å utnytte mulighetene disse verdiene 
representerer for fremtiden. 
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