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Narvikgården AS sin visjon er Etablering, Trivsel og Vekst –

20.000 i 2020! Tallet 20.000 relaterer seg til folketallet i

Narvik, som i dag ligger rundt 18.700. Vår visjon er en rette-

snor i alt vi foretar oss. 

Resultatet for 2014 i Narvikgården ble et overskudd etter

skatt på kr. 4.353.131,-. Konsernresultatet for 2014 ble et

overskudd etter skatt på kr. 13.996.188,-. Narvikgården har

i 2014 et spesielt godt resultat, dette skyldes at man i 2014

har realisert og kommet videre med to store prosjekter som

man har jobbet med i mange år. Utvikling av Narvikfjellet

har Narvikgården jobbet med i 8 år mens prosjektet på

Narvik Torv har Narvikgården jobbet med utvikling av i

nærmere 10 år før det i 2014 kom til realisering og ut -

bygging.  

Det gode resultatet skyldes først og fremst bokføringe     n av

oppgjøret for Narvikfjellet. Der Narvikgårdens andel av

verdien e i Narvikfjellet er bundet opp i reinvesteringer

sammen med co-investor Forte Narvik. I Narvikfjellet jobber

samarbeidspartene nå med regulering, detaljplanlegging

og bygging av infrastruktur slik at man på sikt kan få på

plass bærekrafti  g og lønnsom drift av anleggene i fjellet til

beste for reiselivet i regionen og for Narviksamfunnet.

2014 har vært nok et hektisk år med mange løpende

prosjekter  . Selskapet har satt som mål at det skal lykkes

gjennom aktivt og nært samarbeid og langsiktig tenkning

sammen med eier, næringslivet og innbyggerne i Narvik

kommune. 

Narvikgården har utstrakt kontakt med lokale, regionale,

nasjonal e og internasjonale miljøer og investorer. Selskapet

har som forretningsidé å drive by-, nærings- og eiendoms-

utvikling primært innenfor egne arealer, selge, bygge og leie

ut egne eiendommer. Sekundært delta i annen virksomhet

som naturlig faller inn under eiendoms- og byutvikling,

herunde r også delta som aktiv eier i andre selskap.

Selskapet s forretningskontor ligger i Narvik. Med basis i

kundenes definerte behov, og eierens føringer har selskapet

hovedfokus rettet mot følgende hovedområder:

•  Planlegge og bygge ut Trekantområdet – ny bydel midt i

Narvik

•  Forvaltning, utvikling, salg og bortfeste av tomter

•  Oppføring av nye utleiebygg for næringslivet

•  Utleie av næringsarealer

•  Logistikk og transport 

•  Generell nærings- og byutvikling

Konsernstruktur og datterselskaper
Morselskapet Narvikgården AS eies 100 % av Narvik

Kommune  . Narvikgården AS har videre en del dattersel-

skaper med forskjellige ansvars- og arbeidsområder.

I Narvikgården Utleiebygg AS ligger 4 utleiebygg på Narvik -
terminalen på Fagernes som leies av Apokjeden Distribusjon

AS, CargoNet AS (ARE), Posten Norge AS og Br. Dahl AS.

Videre Sentrumsgården i Kongens gate der vi også har våre

egne administrasjonskontorer, sammen med leietakere

som Futurum, Innovasjon Norge, Narvikregionen Nærings-

forening, NAV, DnB, Narvik kommune Veg og Park, m.fl.

Rombaksveien 45 AS huser bilforretningen Bentro Bil. 

Havnefronten Narvik AS skal stå for det videre arbeid med
utviklingen av Indre Havn etter at LKAB trekker seg ut av

disse arealene. I påvente av utbygging her er området på

vår fylling leid ut på oppsigelige 

avtaler.

Parkhallen AS. Her er det blitt bygd et praktbygg for Narvik -
samfunnet i Rica Eiendoms nye hotell som åpnet i mars

2012, nå Scandic Hotel. Det nye hotellet har et spektakulært

Narvikgården AS

1. Nedleggelse av grunnsteinen til Nye Narvik Torv - Det 4. hjørnet.   2. Narvikhalvøya. Foto: Narvik Havn.    3.Renovering av Parkhallen - mosaikken tas vare
på før hotellet bygges.   
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utseende, er på hele 18 etasjer og inneholder 148 dobbelt-

rom, kurs- og konferanse fasiliteter til 200 personer,

restauran t og skybar på toppen. Parkhallen inneholder i til-

legg til hotellet et stort parkeringsanlegg åpent for alle og

utleiearealer. I 2014 startet byggingen av Nye Narvik Torv

som bl.a. skal huse Narviksenteret, Krigsmuseet, Narvik

bibliotek og Sparebanken Narvik.

OT-Gården AS i Kongens gate 57 skal stå for utbygging og
drift av dette kvartalet. Med denne eiendommen følger det

2,2 daa tomt mot Kongens gate. Eien dommen benyttes

primært til å huse mindre nyoppstarted e bedrifter i Narvik,

for tiden har vi Pizzabaker’n og Pleaser i bygget. I 3. etasje

er det to utleieleiligheter.

I 2014 kjøpte Narvikgården AS Narvik Ishockeyklubbs 1,4 %

av aksjene slik at man eier nå 100 % av selskapet Narvik

Spektrum AS. Narvik Spektrum er selskapet som bygde og

eier den nye flerbrukshallen i Narvik som nå har fått navnet

Nordkraft Arena. Narvik Spektrum Drift AS er opprettet for å

forestå driften av flerbrukshallen. Dette selskapet eies også

100 % av Narvikgården.

Narvikfjellet AS. I 2014 kjøpte Narvikgården Narvik Slalåm-

klubbs eierandel og solgte 50,01 % av Narvikfjellet inkl. all

tilhørende grunn til Forte Narvik. Det jobbes nå med

regulering, detaljplanlegging og bygging av infrastruktur

slik at man på sikt kan få på plass bærekraftig og lønnsom

drift av anleggene i fjellet. I 2014 vedtok styret en forenklet

organisering av Narvikgårdens samlede virksomhet. Denne 

forenklede organiseringen og rendyrkingen av virksom -

heten gjennomføres i 2015. Når denne er gjennomført vil

alt eierskap og grunneiendommer ligge i morselskapet

Narvikgården, utleiebygg i Narvikgården Utleiebygg og et

eget datterselskap for pågående prosjekter og utviklings-

arbeid. I realiteten bare 3 selskaper i stedet for dagens 8

selskaper. 

Prosjekter og byutvikling
I tillegg til utleie og drift av næringseiendommer driver

Narvikgården nærings- og byutvikling med basis i egne ei-

endommer og arealer. Slikt nærings- og byutviklingsarbei  d

krever soliditet, langsiktighet og forutsigbarhet. Aktivt og

nært samarbeid med den offentlige forvaltningen, Narviks
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1. Det 4. hjørnet realiseres. Illustrasjon MadsøSveen Svein Holbø.   2. Rundkjøring i Malmporten Handelspark.   3. Narvikgården har planlagt og bygger ut infra -
strukturen på Trekanten.   4. Foto: Polar Park. Et populært reiselivsprodukt i regionen.   5. Utvikling i Narvikfjellet. Foto: Narvikfjellet.

næringsliv og innbyggere er høyt prioritert hos administ-

rasjonen og styret. Narvikgården har satt seg et klart lang-

siktig mål om å være en vesentlig bidragsyter til utvikling

av Narviksamfunnet, noe som selskapets strategiplan

understøtter.

Av større utbyggingsprosjekter selskapet har jobbet med i

2014 nevnes; 

Nye Narvik Torv – Det 4. Hjørnet
Narvikgården har samarbeidet tett med ForteNarvik om

planlegging og regulering av Narvik Torv. Dette prosjektet

er meget krevende da det involverer flere interessenter som

Staten, Nordland Fylkeskommune, Narvik kommune så vel

som private aktører. 

Narvikgården har jobbet med prosjektet siden 2004. Bygge-

start på dette prosjektet var våren 2014.

Renovering av Rådhuset
Vi har hele året arbeidet tett med Narvik kommunes ledelse

med planlegging av Narvik kommunens 

prosjekter innen arealfortetting i kommunale bygg og ren-

overing og/eller utskifting av Narvik Rådhus.

Narvikfjellet Eiendom
I 2014 kom vi endelig videre til neste fase i utviklingen av

tilbudene i Narvikfjellet. Etter å ha jobbet med utvikling av

fjellet i 8 år fikk vi på plass samarbeidspartner og investor

Forte Narvik som vi har planlagt å ta utviklingen videre

sammen med oss. I 2014 solgte Narvikgården 50,01 % av

aksjene i Narvikfjellet med all tilhørende grunn, totalt 4.000

daa. Narvikgården eier fremdeles 49,99 %. Det jobbes nå

med å sluttføre områdereguleringsplan og flere detalj -

reguleringsplaner, parallelt med at det bygges høyst

nødvendig ny infrastruktur.

Infrastruktur på Trekanten 
Narvikgården AS ferdigstilte i 2012 byggetrinn I av nød -

vendig infrastruktur på Trekanten slik at arealene i Malm -

porten Handelspark kunne tas i bruk til ny virksomhet. Slik

infrastruktur som vei, vann, overvann, avløp, gangveier,

fortau  , belysning og grøntområder er nødvendig slik at

område t kan åpnes og tas i bruk av nye virksomheter.

Investeringen e finansieres hovedsakeli   g av de midler vi har

fått fra salg av tomter i området til nyetableringer. Videre

utbygging   av infrastruktur i Malmporten Handelspark

(byggetrinn II) og ned mot Indre Havn fullføres så snart

man får tatt i bruk flere eiendommer/tomter i området som

trenger tilkopling til slik infrastruktur. I tillegg har vår eier

Narvik kommune bedt oss om å utvide prosjektet med et

byggetrinn III som er ny Frydenlundsforbindelse, i disse

dager arbeides det med å få vedtatt reguleringsplan og

finansierin g av denne nye tverrforbindelsen.

Reiseliv
I 2014 har vi arbeidet videre med utvikling og tilrette -

leggelse for vekst innen reiseliv, spesielt med å få

momentene i tidligere vedtatt Masterplan for Reiseliv for

Narvik fra ord til handling. Sammen med Forte Narvik har vi

opprettet Narvik Reiselivsutvikling og styrket Narvikfjellet

og Visit Narvik (tidl. Destination Narvik), Narvik Havn har

også vært samarbeidspartner innen cruisesegmentet av

reiselivssatsingen.

Videre prosjekter i 2015
Av aktuelle prosjekter det jobbes med i 2015 nevnes bygg-

ing av infrastruktur på Trekanten til Arctic Race, utbygging

av Malmporten Handelspark, oppgradering av Parkhallen –

utvidelse av parkeringsanlegget og ny fasade, nærings-

arealer i Bjerkvik, renovering rådhus, generell klargjøring av

næringsarealer i Narvik regionen, mm.

Vår samfunnsrolle
Narvikgården er 100 % eid av Narvik kommune. 

I tillegg til våre primære oppgaver innen nærings-/by-

utvikling og utleie/drift av eiendom har vi en samfunnsrolle

å ivareta. Noen oppgaver påtar vi oss selv da det er i sam -

svar med ønsket byutvikling. Andre oppgaver blir vi pålagt

av vår eier Narvik kommune. 



Narvikgården har en fremtidig forpliktelse i forhold til

etablerin g av resterende infrastruktur som vei, vann, avløp,

gangveier og belysning for den nye bydelen Trekanten/

Malm porten. Tomter og arealer i området som blir solgt eller

bortfestet har en forutsetning om at disse blir tilkoplet slik

nødvendig infrastruktur. Det samme forholdet gjelder for

videre utvikling og utbygging av Trekanten, herunder

Malmporten Handelspark og Indre Havn – det må bygges

infrastruktur. Uten slik nødvendig infrastruktur er det ikke

mulig å ta disse nye bydelene i bruk. 

Arbeidet med å etablere infrastruktur ble påbegynt i 2007.

Kostnadene ved etablering av nødvendig infra  struktur på

Trekanten er beregnet til totalt i overkant av 100 millioner

kroner. Hittil har vi produsert infrastruktur for i overkant av

64 millioner kroner. 

Narvikgården er imidlertid av den oppfatning at det man

klarer å selge eller bortfeste av arealer til nyetableringer, vil

sammen med medfinansiører dekke slik etablering av

nødvendig infrastruktur. Dette forutsetter imidlertid at

rammebetingelser eller ytre forhold ikke endres. På denne

måten får Narvik bygd ut en ny bydel uten at Narvik

kommun e må ta kostnaden, og samtidig får man etablert

nye virksomheter og nye arbeidsplasser.

I forbindelse med byggingen av Narviks nye storstue fler-

brukshallen Nordkraft Arena har Narvikgården forpliktet seg

til å drifte denne i 10 år. Narvikgårdens forpliktelse over

denne perioden er beregnet til rundt 10-12 millioner kroner.

Narvikgården har hatt og har fremdeles et betydelig ansvar

forbundet med videre utvikling av tilbudene i Narvikfjellet.

Det langsiktige målet som man jobber sammen med co-

investo  r med å få på plass er fremtidig lønnsom og bære-

kraftig drift. 

I tillegg til disse tre største samfunnsoppgavene yter vi

også en del årlige tilskudd til drift av lag og foreninger, og vi

garanterer på vegne av kommunen for spillemidler ved ut-

bygging av flere idrettsanlegg i kommunen. 

Samfunnsregnskap
Fra Narvik kommune opprettet Narvikgården i 2001 har

man tilført betydelige verdier til Narviksamfunnet. Av

direkte investeringer utført av Narvikgården nevner vi

Infrastrukt ur på Trekanten der Narvikgårdens netto andel

så langt beløper seg til i overkant av 60 millioner kroner.

Bygging og drift av ishallen Nordkraft Arena der Narvik -

gårdens andel utgjør i overkant av 15 millioner. Samt in -

vesteringer  , utvikling og drift av tilbudene i Narvikfjellet over

mange år med i overkant av 26 millioner.

Av prosjekter som er initiert, utviklet, planlagt og delvis

gjennom ført av Narvikgården direkte, delvis sammen med

samarbeidspartnere og delvis av andre aktører nevner vi;

Flere utleiebygg på Narvik terminalen på Fagernes, fler-

brukshallen Nordkraft Arena med tilhørende forretnings-

arealer, Scandic-hotellet i Kongens gate og nå sist Nye

Narvik Torv – Det 4. Hjørnet.

I tillegg kommer eiendomsskatt og gebyrer til kommunen

og årlige bidrag til kultur, idrett, lag og foreninger på lik linje

med øvrige bedrifter. Narvikgårdens virksomhet syssel -

setter direkte og indirekte et ikke ubetydelig antall ansatte

i Narvik.  I forhold til formålet vårt som er å skape ny

aktivitet  , nye arbeidsplasser, nye tilbud og nytt liv med

utgangspunk t i våre eiendommer og bygg har vi levert det

vi er satt til å gjøre av vår eier. Fortjeneste etter utviklings-

arbeid med påfølgende salg av eiendom benyttes til nye

prosjekte r, til ny utvikling i Narvikregionen. 

Med utgangspunkt i det tradisjonelle resultatregnskapet,

viser samfunnsregnskapet den verdiskapning som har

funnet sted i konsernet ved innsats av arbeid og kapital,

utove r verdien av innkjøpte varer og tjeneste r og verdi -

forringelsen av driftsmidlene, samt hvordan disse verdiene

fordeles på de ulike interesse gruppene i samfunnet. De

ansatt e får sin del via lønn og sosiale ytelser. Långivere får

sin del i form av renter på kapital. Stat, fylke og kommune

får sin del som skatt fra de ansatte, arbeidsgiveravgift,

inntekt s- og formueskatt.  

1. Flyplassområdet - fremtidig nærings- og industriområde?   2. Arbeid på Malmporten Handelspark.   3. Narvikgåren bidrar til utvikling i reiselivet i Narvik -
regionen.   4. Foto: Scandic Hotel. Et sam arbeidsprosje kt.   5. De gamle Demagsøylene. 
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Verdiskapning (alle tall i hele 1 000 kr)                                                                                            2014                                                           
Driftsinntekter                                                                                                                                                       55 147                                                           

- forbruk av innkjøpte varer og tjenester                                                                                                   12 232                                                           

Brutto verdiskapning                                                                                                                                         42 915                                                           

- kapitalslit (avskrivinger)                                                                                                                                  5 192                                                           

Netto verdiskapning                                                                                                                                           37 723                                                           

+ finansinntekter                                                                                                                                                       450                                                           

Verdier til fordeling                                                                                                                                         38 173                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        

Fordeling av verdier                                                                                                                                         
Ansatte                                                                                                                                                                                                                                        

Brutto lønn og sosiale ytelser                                                                                                                           9 978                                                           

- skatt fra de ansatte                                                                                                                                             2 412                                                           

- arbeidsgiveravgift                                                                                                                                                   482                                                           

Netto fordelt ansatte                                                                                                                                       7 084                                                 19%

                                                                                                                                                                                                                                                        

Kredittytere                                                                                                                                                                                                                              

Renter mv. til långivere                                                                                                                                        7 868                                                           

Netto fordelt kredittytere                                                                                                                               7 868                                                 21%

                                                                                                                                                                                                                                                        

Stat og kommune                                                                                                                                                                                                                    

Skatt ansatte                                                                                                                                                             2 412                                                           

Arbeidsgiveravgift                                                                                                                                                      482                                                           

Eiendomsskatt                                                                                                                                                             815                                                           

Inntektsskatt                                                                                                                                                            5 516                                                           

Netto fordelt offentlig                                                                                                                                      9 225                                                 24%

                                                                                                                                                                                                                                                        

Reinvesteres i ny virksomhet/prosjekter                                                                                             13 996                                                 37%

                                                                                                                                                                                                                                                        

Verdier fordelt totalt                                                                                                                                       38 173                                                         
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Ringvirkninger fra Narvikgården konsern i tall

13 årsverk
i Narvikgården konsern

Bidrar til

24 årsverk
hos lokale leverandører

Kan finansiere lønn for

28 årsverk
i offentlig sektor

12 mill.
i kjøp av varer 
og tjenester

9 mill.
i skatter og

avgifter



Narvikgården AS konsern                                                                                          Samlet bidrag til norsk økonomi

Verdiskapning                                                            38 millioner

Skatte- og avgiftsbidrag                                        9 millioner

                                                                                         

Verdiskapning per årsverk                                   3 millioner

Skatte- og avgiftsbidrag per årsverk               692 tusen

Lokale underleverandører

Verdiskapning                                                            12 millioner

Skatte- og avgiftsbidrag                                        4 millioner

Verdiskapning:
50 mill.

Skatte- og avgiftsbidrag
13 mill.

13millioner i skatter og 
avgifter kan finansiere: 16 sykehjemsplasser

eller

98kommunale
barnehageplasser

28årsverk i
offentlig sektor

eller



Beregnet på grunnlag av regnskapstall fra bedriften og

grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå.

I denne oversikten har vi bare med direkte ringvirkninger,

de som det er enklest å tallfeste. I tillegg kommer de mange

indirekte ringvirkninger av selskapets virksomhet som

gjelder økte inntekter i Narvik fra de prosjekter som

konserne t har initiert, utviklet, ledet og som allerede er

kommet i drift – nevnt innledningsvis i dette kapittelet.

Disse ringvirkningene er klart større enn de direkte

størrelsen e som er med i denne fremstillingen. 

Dette er en kort versjon av av Narvikgårdens årsberetning,

for full versjon se www.narvikgaarden.no - Årsmelding 2014.
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1. Narvikfjellet. Foto: Markus Eriksson.   2.  Ill.: MadsøSveen og Svein Holbø - Nye Narvik Torv med lekepark og nyoppusset rådhus   3. Narvik med nærings-
området Narvikterminalen i forgrunn, der Narvikgården eier og drifter flere utleiebygg . Foto: Narvik Havn.   4. Lille Pumphuset på gamle Demagområdet,
midler tidig løsning som nå er erstattet av ny infrastruktur på Trekanten.



Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS • Forsidefoto: Kjetil Janson

Postboks 540, 8507 Narvik
Tlf: 76 97 72 80 • Fax: 76 97 72 99
post@narvikgaarden.no • www.narvikgaarden.no

Sammen om å gjøre Narvikregionen 
til fremtidens og mulighetenes region

Foto: Polar Park


