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Visjon – etablering, trivsel og vekst
Narvikgårdens visjon er etablering, trivsel og
vekst i Narvikregionen! Selskapet har satt som
mål at det skal lykkes gjennom aktivt og nært
samarbeid samt langsiktig tenkning sammen
med eier, næringslivet og innbyggerne i Narvik
kommune. 

Narvikgården har utstrakt kontakt med lokale,
regionale, nasjonale og internasjonale miljøer og
investorer. Selskapet har som forretningsidé å
drive by- og eiendomsutvikling primært innenfor
egne arealer, selge, bygge og leie ut egne ei-
endommer i Narvikregionen. Sekundært delta i
annen virksomhet som naturlig faller inn under
eiendoms- og byutvikling, herunder også delta
som aktiv eier i andre selskap. Selskapets forret-
ningskontor 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, regulering, salg og
bortfeste av næringstomter

• Oppføring av nye utleiebygg for næringslivet
• Klargjøring og utleie av næringsarealer
• Tilrettelegging for logistikk og transport 
• Generell eiendoms- og byutvikling
• Tilrettelegging for reiseliv

Konsernstruktur 
og datterselskaper
Morselskapet Narvikgården eies 100 % av Narvik
Kommune. Narvikgården har videre 3 heleide
datterselskaper med forskjellige ansvars- og
arbeidsområder.

Narvikgården Utleiebygg AS har 4 utleiebygg
på Narvikterminalen på Fagernes som leies av
Apotek 1 - Gruppen, Rail Combi AS (ARE), OS-
Ekspressen AS og Br. Dahl AS. Videre Sentrums-
gården i Kongens gate der vi også har våre egne
administrasjonskontorer, sammen med leietakere
som NAV, tannleger, Narvik kommune m.fl. I
2018 ble Næringslivets Hus etablert i 1. etg med
Futurum, Innovasjon Norge, Narvikregionen
Næringsforening og Sintef som leietakere. Rom-
baksveien 45 huser bilforretningen Bentro Bil.
Parkhallen inneholder et stort parkeringsanlegg
som bl.a. dekker parkeringsbehovene for
Scandic Narvik og Det 4. Hjørnet, samt utleie-
arealer til Plattform 1, Norsk Folkehjelp Ofoten,
Newton Engia, Ing. Granberg, Markussen Be-
gravelsesbyrå, m.fl. I OT-Gården i Kongens gate
57 er Pizzabaker’n, Thai kjøkken og Sæther
Trafikkskole leietakere, i 3. etasje er det to ut-
leieleiligheter. I Verkstedbakken er det etablert
bobilparkering. 

Narvik Spektrum AS er selskapet som bygde og
eier flerbrukshallen i Narvik som har fått navnet
Nordkraft Arena. Eiendommen er leid ut til
Narvik Spektrum Drift.   

Narvik Spektrum Drift AS forestår driften av
flerbrukshallen Nordkraft Arena, og fremleier
store deler av lokalene til Narvik Ishockeyklubb
og treningssenteret EVO Narvik.

Prosjekter og byutvikling
I tillegg til utleie og drift av næringseiendommer
driver Narvikgården eiendoms- og byutvikling
med basis i egne eiendommer og arealer. Slikt
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Narvikgården har de siste årene utviklet,
planlagt, regulert, initiert og fått bygd for
mer enn 1 milliard i Narvik sentrum.
• Scandic Narvik
• Det 4. hjørnet
• Narvikfjellet
• Renovering av Rådhuset
• Malmporten Handelspark
• Infrastruktur på Trekanten
• Utvikling av reiselivet i regionen
• Nordkraft Arena

Narvikgården er Narvik kommune sitt eiendomsselskap. 
Med utgangspunkt i våre eiendommer legger vi til rette for etablering av arbeidsplasser og for å få
flere innbyggere   og bedrifter til Narvik.
Selskapet har satt som mål at dette skal lykkes gjennom aktivt og nært samarbeid med vår eier Narvik
kommune og kommunens næringsselskap Futurum.

Narvikgården

Narvik
Spektrum

Narvik
Spektrum Drift

Narvikgården
Utleiebygg
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utgangspunktet være økonomisk bærekraftig,
og det jobbes med flere interessenter som
leietakere.

Europan – Teknisk kvartal
I 2017/2018 har Narvikgården på vegne av
Narvik kommune planlagt og gjennomført Eu-
ropan14, verdens største arkitektkonkurranse.
Teknisk kvartal ble valgt som område da dette er
et kvartal midt i sentrum som planlegges tømt i
løpet av de neste årene og som har et stort
potensiale for utvikling av sentrum. Hovedmålet
for prosjektet er å skape et levende sentrum /
kvartal i Narvik, hvor unge kan møtes, bo og
starte opp nye bedrifter, samt bidra til økonomisk
og sosialt mangfold i byen. Europan14 ble av-
sluttet i 2018 hvor vårt prosjekt ble presentert på
avsluttende samling i Brussel. Det jobbes videre
med realisering av Teknisk kvartal.

Næringsområde på Herjangshøgda
Det har over flere år vært arbeidet med ulike
etableringer på Herjangshøgda, herunder fengsel,
større logistikkvirksomheter og akuttmottak for
flyktninger. I 2017 ble det inngått opsjonsavtale
med en større aktør som det har vært jobbet
videre med gjennom 2018. Avtalen vil være med

å sikre at minst 70 arbeidsplasser forblir i Narvik
kommune. I tillegg forventes etablering av minst
det dobbelte antall arbeidsplasser i tilknyttet
virksomhet. Reguleringsarbeidet pågår nå for
fullt i velvillig samarbeid med Narvik kommune,
slik at endelig beslutning om utbygging kan
fattes innen utgangen av 1. halvår 2019.

Parkhallen og parkeringstilbud i sentrum
Lokaler til Kjøretøyhistorisk museum/ Narvik Små-
togmuseum er renovert og klargjort for bruk, det
arbeides nå fra aktørene med å få utstillingene på
plass. Parkhallen midt i sentrum opplever stadig økt
belegg på parkering og er fullt utleid. Bobil-
parkeringen i Verkstedbakken med plass til 32
kjøretøy har også økt belegg gjennom 2018. Det
har vært jobbet med effektuering av bystyre-
vedtaket knyttet til parkering i sentrum. 

Videre prosjekter
Utviklingen og interessen rundt våre ei-
endommer, arealer og tomter, samt den gode
kommunikasjonen vi har med våre kunder og 
lokalsamfunnet forøvrig forventes å gi fortsatt
vekst fremover for Narviksamfunnet. Det arbeides
fra Narvikgårdens side målrettet for Narvik med
fokus på fortsatt utvikling, trivsel og vekst.
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utviklingsarbeid krever soliditet, langsiktighet og
forutsigbarhet. Det er derfor viktig at vår virk-
somhet genererer resultater og overskudd, slik
at en oppnår ønsket finansiell styrke til å klare
fremtidige investeringer som overtakelse av
kommunale bygg og for å finansiere de
samfunnsoppgaver som Narvikgården er pålagt.

Aktivt og nært samarbeid med den offentlige
forvaltningen, Narviks næringsliv og innbyggere
er høyt prioritert hos administrasjonen og styret.
Narvikgården har satt seg et klart langsiktig mål
om å være en vesentlig bidragsyter til utvikling
av Narviksamfunnet, noe som selskapets strategi-
plan understøtter.

Av større utbyggingsprosjekter selskapet har
jobbet med i 2018 nevnes spesielt; 

Renovering av Narvik rådhus
Nyrenovert rådhus stod ferdig i 2017, men det
er også gjennom 2018 vært arbeid knyttet til
sluttoppgjør og ferdigstillelse.

Narvikfjellet
I 2014 solgte Narvikgården 50,01 % av aksjene i
Narvikfjellet med all tilhørende grunn til Forte

Narvik, totalt i overkant av 4.000 daa.
Narvikgården eide ved årsskiftet 2018/2019 32%
av Narvikfjellet. I 2018 har man fortsatt bygg-
ingen av nødvendig infrastruktur, og den nye
gondolheisen ble ferdigstilt i februar 2019. Alle
boligtomtene er solgt, og det jobbes med til-
rettelegging av salg av hyttetomter. Tomtesalg
har delfinansiert utbygging av tilbudene i fjellet
så langt. Det jobbes med finansiering av feriepark
og nytt servicebygg. Det nye parkeringsanlegget
med 250 p-plasser åpnet mars 2019.

Infrastruktur på Trekanten
Arbeidet med ny Frydenlundsforbindelse har
også pågått i 2018 på oppdrag fra vår eier
Narvik kommune. 

Torvhallen
Narvikgården overtok formelt Torvhallen i
november 2017. Narvikgården har jobbet med
/ jobber med planer for utvikling av Torvhallen.
Målet for prosjektet er å skape liv og røre i

sentrum. Reparasjon
av tak er lagt ut på
anbud og forventes
ferdigstilt sommer
2019. Torvhallen skal i
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Målet for prosjektet
er å skape liv og
røre i sentrum.
”



Arbeidet med å etablere infrastruktur på
trekant-området ble påbegynt i 2007. Hittil har
Narvikgården bygd infrastruktur på Trekanten
for 85,4 millioner kroner, der Narvikgården har
dekket 74,9 millioner kroner. De resterende 10,5
millioner kroner er finansiert av Narvik Vann KF,
Nordland Fylke, LKAB og Nordkraft. Narvik-
gården har benyttet salgsgevinst og inntekter
fra festeavtaler i området til å finansiere
planleggingen og utbyggingen av denne nye
bydelen i Narvik. På denne måten har Narvik fått
bygd ut en ny bydel uten at Narvik kommune
måtte ta noen direkte kostnader, og samtidig
har man fått etablert nye virksomheter og nye
arbeidsplasser. Narvik kommune har vederlags-
fritt overtatt byggetrinn I og II av infrastrukturen
på Trekanten. Trekantområdet er nå nesten fullt
utbygd og minimum 50 nye arbeidsplasser er
etablert. Kun en ledig tomt gjenstår.

I forbindelse med byggingen av Narviks nye
storstue flerbrukshallen Nordkraft Arena har
Narvikgården forpliktet seg til å drifte denne i
10 år overfor Nordkraft AS. Narvikgårdens for-
pliktelse over denne perioden er beregnet til
rundt 14-16 millioner kroner. Ishallen er viktig bi-
drag til bolyst og folkehelse og det er stort en-
gasjement rundt Narvik Ishockey-klubbs
prestasjoner og aktiviteter også for yngre. Opp-

rykket til Get-ligaen
gir positive ringvirk-
ninger knyttet til økt
besøk til Narvik uten-
bys fra, med tilknyttet
overnatting og handel.  

Narvikgården har hatt og har fremdeles et an-
svar forbundet med videre utvikling av tilbudene
i Narvikfjellet. Det langsiktige målet som man
jobber sammen med dagens hovedeier med å
få på plass er fremtidig lønnsom og bærekraftig
drift. Et mulig VM 2027 i Narvik vil gi store
ringvirkninger for utvikling av Narvik som reise-
livsby.

Narvikgården jobber på vegne av Narvik kom-
mune med utvikling av området Teknisk kvartal.
Samt med utviklingsarbeid for Narvik Torv og
Torvhallen.

I tillegg til disse største samfunnsoppgavene
yter vi også en del årlige tilskudd til drift av lag
og foreninger, og vi garanterer på vegne av
kommunen for finansiering og spillemidler ved
utbygging av flere idrettsanlegg i kommunen. 

Av andre aktuelle prosjekter det har vært jobbet
med i 2018 nevnes frigjøring av flyplassområdet,
regulering av næringsarealer i Bjerkvik, plan-
legging og bygging av infrastruktur i hyttefelt i
fjellet, utbedring av Søndre Torvhalltrapp, etab-
lering av Næringslivets Hus, utviklingsarbeid
sammen med Narvik Kulturhus, utvikling og
regulering av Teknisk kvartal og generell klar-
gjøring av næringsarealer i Narvikregionen,
m.m.

Økonomi og resultater
Narvikgården AS har en aksjekapital på kroner
57.500.000,- og en bokført egenkapital på
kroner 117.526.387,- som utgjør 54,4 % av
totalkapitalen på kr 216.153.308,-. Selskapets
omsetning i 2018 var kr. 29.943.980,-, med et
resultat etter skatt på kr. 2.885.042,-. Styret
foreslår at overskuddet overføres annen
egenkapital. 

Som konsern ble omsetningen i 2018 på kr
48.600.617,-. Konsernresultatet ble et over-
skudd på kr 5.766.432,-. Som konsern er 
bokført totalkapital på kr 318.573.953,-.
Egenkapitalandelen i konsernet er på 43,7 %.

Styret vurderer konsernets kapitalforhold som
tilfredsstillende i forhold til risiko.

Balansen og resultatregnskapet med noter gir
etter styrets mening et rettvisende bilde av
selskapets utvikling og økonomiske stilling pr.
31.12.2018. Det er ikke inntruffet andre for-
hold etter 31.12.2018 som er av betydning
ved bedømmelse av selskapet og som ikke
fremkommer i årsregnskapet med tilhørende
noter. 

Vår samfunnsrolle
Narvikgården er 100 % eid av Narvik kommune.
I tillegg til våre primære oppgaver innen
nærings-/byutvikling og utleie/drift av eiendom
har vi en samfunnsrolle å ivareta. Noen opp-
gaver påtar vi oss selv da det er i samsvar 
med ønsket byutvikling. Andre oppgaver blir vi
pålagt av vår eier Narvik kommune. Det er viktig

at slike samfunnsopp-
gaver står i forhold til
vår økonomiske evne til
å gjennomføre disse på
en god måte. 
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Noen oppgaver
påtar vi oss selv da

det er i samsvar med
ønsket byutvikling

”

Opprykket til Get-
ligaen gir positive
ringvirkninger 
”
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Verdiskapning (alle tall i hele 1 000 kr)                                                         2018                    
Driftsinntekter inkl beh endring                                               46 708                
-   forbruk av innkjøpte varer og tjenester                                      12 747
=  verdiskapning brutto                                                                  33 962
-   kapitalslit (avskrivinger)                                                                9 614
=  verdiskapning netto                                                                   24 347
+  finansinntekter                                                                                328
= skapte verdier til fordeling                                                  24 675
   
   
Fordeling av verdier                                                                          
Ansatte                                                                                                               
   Brutto lønn og sosiale utgifter                                                   11 417
-   skattetrekk                                                                                   2 709
-  arbeidsgiveravgift                                                                           510
= Netto fordelt ansatte                                                             8 198        33 %

Renter mv. til långivere                                                                     5 604                 
Netto fordelt kredittytere                                                          5 604        23 %
                                                                                                                  
Stat og kommune                                                                                                      
Skatt ansatte                                                                                    2 709
Arbeidsgiveravgift                                                                              510
Eiendomsskatt                                                                                    744
Inntekts- og formuesskatt                                                               1 167
Netto fordelt offentlig                                                               5 130       21 %

Reinvestert i ny virksomhet for sikring og ny verdiskapning      5 743       23 %

Verdier fordelt totalt                                                               24 675

SAMFUNNSREGNSKAP 
Narvikgården samlet
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Samfunnsregnskap
Fra Narvik kommune opprettet Narvikgården i
2001 har man tilført betydelige verdier til
Narviksamfunnet. Av direkte investeringer utført
av Narvikgården nevner vi spesielt infra-
strukturen på Trekanten. Videre bygging og drift
av ishallen Nordkraft Arena, samt  planlegging,
regulering, utvikling, investeringer og drift av
tilbudene i Narvikfjellet over mange år.

Av prosjekter som er initiert, utviklet, planlagt
og delvis gjennomført av Narvikgården direkte,
delvis sammen med samarbeidspartnere og del-
vis av andre aktører nevner vi; Flere utleiebygg
på Narvikterminalen på Fagernes, ishallen Nord-
kraft Arena med tilhørende forretningsarealer,
Scandic-hotellet i Kongens gate og Det 4.
hjørnet på Nye Narvik Torv.

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 sysselsetter direkte
og indirekte et ikke ubetydelig antall ansatte i
Narvik. 

I forhold til formålet vårt som er å skape ny ak-
tivitet, nye arbeidsplasser, nye tilbud og nytt liv

med utgangspunkt i våre eiendommer og bygg
har vi levert det vi er satt til å gjøre av vår eier.
Fortjeneste etter utviklingsarbeid med påfølgende
salg av eiendom benyttes til nye prosjekter, til
ny utvikling i Narvikregionen. Narvikgården
bidrar i prosjekter og utviklingsarbeid på vegne
av sin eier Narvik kommune.

Med utgangspunkt i det tradisjonelle resultat-
regnskapet, viser samfunnsregnskapet den ver-
diskapning som har funnet sted i konsernet ved
innsats av arbeid og kapital, utover verdien av
innkjøpte varer og tjenester og verdiforringelsen
av driftsmidlene, samt hvordan disse verdiene
fordeles på de ulike interessegruppene i
samfunnet. De ansatte 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,
inntekts- og formueskatt. 



Beregnet på grunnlag av regnskapstall fra bedriften og grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå og
NHO

Narvikgården AS konsern                     Samlet bidrag til norsk økonomi

Verdiskapning                                       25 millioner
Skatte- og avgiftsbidrag                       5 millioner
                                                              
Verdiskapning per årsverk                    2 millioner
Skatte- og avgiftsbidrag per årsverk    420 tusen

Lokale underleverandører
Verdiskapning                                       13 millioner
Skatte- og avgiftsbidrag                       4 millioner

Verdiskapning:
38 mill.

Skatte- og avgiftsbidrag:
9 mill.

9millioner i skatter og 
avgifter kan finansiere: 18 sykepleiere

eller

85 elevplasser 
i grunnskolen

10 km asfaltdekke

eller

Ringvirkninger fra Narvikgården konsern i tall

12 årsverk
i Narvikgården AS konsern

Bidrar til
23 årsverk

hos lokale leverandører

Kan finansiere lønn for
17 årsverk
i offentlig sektor

13 mill.
i kjøp av varer 
og tjenester

5 mill.
i skatter og

avgifter

4 mill.
i skatter og

avgifter
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Fordeling av verdier

Reinvestert 
i ny virksomhet
23 %

Netto fordelt 
offentlig
21 %

Netto fordelt 
kredittytere

23 %

Netto fordelt 
ansatte
33 %
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RESULTATREGNSKAP 
Narvikgården samlet
                                                                                                                                                                         2018                                 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Festeinntekter                                                                                             5 759 496             5 944 660 
Leieinntekter                                                                                             23 591 908           22 947 138  
Salgsgevinst                                                                                            12 424 361              9 656 254  
Andre inntekter                                                                                          6 824 852             2 158 496 
Sum driftsinntekter                                                                           48 600 617          40 706 549 

Varekostnad                                                                                                              0                     1 130 
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer                                                           1 892 408                            0
Lønnskostnad                                                                                          11 416 892            10 530 848  
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler                             6 981 951              6 393 604  
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler                           2 632 437                 194 169 
Annen driftskostnad                                                                                13 490 647           11 634 546  
Sum driftskostnader                                                                          36 414 335         28 754 298  

Driftsresultat                                                                                     12 186 281          11 952 251 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt                                                                                          18 569                  61 299  
Annen finansinntekt                                                                                       309 143                   64 249 
Annen rentekostnad                                                                                   4 300 451              4 214 069  
Annen finanskostnad                                                                                  1 303 644              1 439 616   
Resultat av finansposter                                                                     -5 276 382           -5 528 138

Ordinært resultat før skattekostnad                                                    6 909 899            6 424 114 
Skattekostnad på ordinært resultat                                                          1 143 467              1 196 036  
Ordinært resultat                                                                                 5 766 432            5 228 078 

Årsresultat                                                                                           5 766 432            5 228 078 

Foto: Trine Bjørkli
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                                                                                                                                                                         2018                                 2017

EIENDELER

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom                                                     237 389 564         242 322 140    
Anlegg under utførelse                                                                               3 673 413              3 094 037 
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr                                                                 3 548 344              4 181 485 
Sum varige driftsmidler                                                                    244 611 320       249 597 662    

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap                                                             39 014 505            32 514 997 
Investeringer i aksjer og andeler                                                                 1 016 796              2 269 534 
Obligasjoner og andre fordringer                                                                 273 000            23 467 141 
Sum finansielle anleggsmidler                                                           40 304 301          58 251 672 

Sum anleggsmidler                                                                          284 915 621        307 849 334   

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning                                                      18 444 842            19 967 556  

Fordringer
Kundefordringer                                                                                        1 835 410            13 022 638  
Andre kortsiktige fordringer                                                                     12 046 988              1 078 419  
Sum fordringer                                                                                  13 882 398          14 101 057  

Bankinnskudd, kontanter o.l.                                                                     1 331 091                 837 577  
Sum omløpsmidler                                                                             33 658 332         34 906 190  

Sum eiendeler                                                                                318  573 953        342 755 524  

BALANSE 
Narvikgården samlet

BALANSE 
Narvikgården samlet
                                                                                                                                                                         2018                                 2017

EGENKAPITAL OG GJELD 
Innskutt egenkapital
Aksjekapital                                                                                               57 500 000            57 500 000
Overkurs                                                                                                     1 259 847             1 259 847 
Sum innskutt egenkapital                                                                58 759 847          58 759 847

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital                                                                                  80 499 331            74 732 902  
Sum opptjent egenkapital                                                                 80 499 331          74 732 902  

Sum egenkapital                                                                              139 259 178       133 492 749  

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt                                                                                              15 922 242            15 573 462  
Andre avsetninger for forpliktelser                                                              750 419             8 691 366  
Sum avsetning for forpliktelser                                                         16 672 661         24 264 828  

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner                                                                    141 678 699          159 940 276 
Øvrig langsiktig gjeld                                                                                               0              8 700 000 
Sum annen langsiktig gjeld                                                             141 678 699       168 640 275  

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner                                                                       4 184 403              1 464 169  
Leverandørgjeld                                                                                        10 398 048             2 747 732  
Betalbar skatt                                                                                               794 687             3 254 505  
Skyldig offentlige avgifter                                                                              623 438               I 142 604  
Annen kortsiktig gjeld                                                                               4 962 839              7 748 662  

Sum kortsiktig gjeld                                                                          20 963 415          16 357 672  

Sum gjeld                                                                                        179 314 774       209 262 775  

Sum egenkapital og gjeld                                                               318 573 952        342 755 524 
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Postboks 540, 8507 Narvik

Tlf: 76 97 72 80 • Fax: 76 97 72 99

post@narvikgaarden.no • www.narvikgaarden.no
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