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NARVIKGÅRDEN
etablering, trivsel og vekst

Oppussing av NAV sine lokaler i Sentrumsgården.

Fagernesfjellet parkering.

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.

Forsidefoto: Haikjeften 2019. Foto: Marius Wold

NARVIKGÅRDEN
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 eiendommer 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 forretningskontor ligger i Narvik.
I samsvar med strategisk næringsplan har vårt
hovedfokus vært rettet mot:
• Klargjøring for salg og utleie av næringsarealer
• Oppføring nye bygg og kjøp av eksisterende
for utleie og salg
• By og samfunnsutvikling, herunder tilrettelegging for logistikk og transport
• Eie og drifte bygg, samt andre aktiviteter for
å bidra til trivsel og bolyst i vår region

Narvikgården Utleiebygg AS har 4 utleiebygg
på Narvikterminalen på Fagernes som leies av
Apotek 1 - Gruppen, Rail Combi AS (ARE), OSEkspressen AS og Br. Dahl AS. Videre Sentrumsgården i Kongens gate der vi også har våre egne
administrasjonskontorer, sammen med leietakere
som NAV, tannleger, Narvik kommune m.fl. I
Næringslivets Hus finner vi Futurum, Innovasjon
Norge, Narvikregionen Næringsforening og Smart
Innovation Norway som leietakere. Rombaksveien 45 huser bilforretningen Bentro Bil. Parkhallen inneholder et stort parkeringsanlegg som
bl.a. dekker parkeringsbehovene for Scandic
Narvik og Det 4. Hjørnet, samt utleiearealer til
Plattform 1, Norsk Folkehjelp Ofoten, Newton
Engia, Narvik Automobilselskap, Markussen Begravelsesbyrå, m.fl. I OT-Gården i Kongens gate
57 er Pizzabaker’n og Thai kjøkken leietakere, i
3. etasje er det to utleieleiligheter.
I Verkstedbakken er det etablert bobilparkering.
Narvik Spektrum AS er selskapet som har bygd
og eier flerbrukshallen i Narvik, 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.
Fagernesfjellet Parkering ble overtatt av Narvikgården 1. november 2019. Selskapet driver
parkeringsfasilitetene i Narvikfjellet.

Konsernstruktur
og datterselskaper

Morselskapet Narvikgården eies 100 % av Narvik
Kommune. Narvikgården har videre 4 heleide
datterselskaper med forskjellige ansvars- og arbeidsområder.

Ny konsernstruktur i 2020
For å legge til rette for videreutviklingen av vår
virksomhet vil Narvikgården i 2020 fisjonere deler
av sin utleievirksomhet i egne selskaper.

Narvikgården

Narvikgården
Utleiebygg

Narvik
Spektrum

Narvik
Spektrum Drift

Fagernesfjellet
Parkering
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Fagernesfjellet parkering.

Parkhallen Parkering.

Det 4. hjørnet.

Prosjekter og byutvikling

I tillegg til utleie og drift av næringseiendommer
driver Narvikgården eiendoms- og byutvikling
med basis i egne eiendommer og arealer. Slikt
utviklingsarbeid krever soliditet, langsiktighet og
forutsigbarhet.
Aktivt og nært samarbeid med den offentlige
forvaltningen, Narviks næringsliv og innbyggere
er høyt prioritert hos administrasjonen og styret.
Av større utbyggingsprosjekter selskapet jobbet
med i 2019 nevnes spesielt;
Parkeringsanlegg i Narvikfjellet
Narvikgården har overtatt det nye parkeringsanlegget med 240 parkeringsplasser i november
2019.

”

Kongens gate 49, Elverksbygget
Narvikgården kjøpte i november 2019 Kongens
gate 49 fra Narvik
kommune. Vi planlegVi planlegger en ger en betydelig renobetydelig renovering vering av både fasade
av både fasade og og innvendige arealer.
innvendige arealer. Målet er å skape et
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fremtidsrettet og moderne kontorbygg med
urbane kvaliteter for vårt bymiljø.
Infrastruktur på Trekanteten
Arbeidet med ny Frydenlundsforbindelse har
også pågått i 2019 på oppdrag fra vår eier Narvik
kommune.
Torvhallen
Narvikgården overtok Torvhallen formelt i november 2017, og jobber med utvikling av eiendommen. Målet for prosjektet er å skape liv og røre i
sentrum. Reparasjon av tak er lagt ut på anbud
og forventes ferdigstilt sommer 2020. Torvhallen
skal i utgangspunktet være økonomisk bærekraftig, og det jobbes med flere interessenter
som leietakere. Kjøpesum og investeringer skaper
behov for økonomisk solide leietakere.
Teknisk kvartal
Vi har jobbet videre med utvikling av Teknisk
kvartal basert på Europan 14, verdens største
arkitektkonkurranse. Hovedmålet for prosjektet
er å skape et levende kvartal i sentrum, hvor unge
kan møtes, bo og starte opp nye bedrifter, samt
bidra til økonomisk og sosialt mangfold i byen.

Prosjektet på Herjangshøgda.

Renovering av Torvhalltaket.

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 2019. I 2020 ble eiendommen solgt til Login Narvik.
Avtalen har vært med på
å sikre at 70 - 100 arbeidsplasser forblir i Narvik kommune. I tillegg forventes
etablering av det dobbelte antall arbeidsplasser
i tilknyttet virksomhet.

”

Avtalen har vært
med på å sikre at
70-100 arbeidsplasser forblir i
Narvik kommune.

Parkhallen
Etter en større renovering i Parkhallen, åpnet
Narvik Kjøretøyhistorisk museum og Narvik Småtog museum her sommeren 2019.
Parkhallen midt i sentrum opplever økt belegg på
parkering og lokalene er fullt utleid.
Andre prosjekter
Utviklingen og interessen rundt våre eiendommer, arealer og tomter, samt den gode kom-

Narvik bobilparkering.

Rådhuset.

munikasjonen vi har med våre kunder og lokalsamfunnet for øvrig forventes å gi fortsatt vekst
for Narviksamfunnet.
Av andre aktuelle prosjekter det har vært jobbet
med i 2019 nevnes frigjøring av flyplassområdet,
regulering av næringsarealer i Bjerkvik, planlegging og bygging av infrastruktur i hyttefelt i
fjellet, ferdigstillelse av Søndre Torvhalltrapp, utviklingsarbeid sammen med Narvik Kulturhus,
ombygging av Sentrumsgården og Nordkraft
Arena, samt generell klargjøring av næringsarealer i Narvikregionen.

Økonomi og resultater

Morselskapet
Narvikgården AS har en aksjekapital på kroner
57.500.000,- og en bokført egenkapital på
kroner 88.808.090,- som utgjør 40,2 % av totalkapitalen på kroner 221.154.176,-. Selskapets
omsetning i 2019 var kroner 21.082.021,-, med
et resultat etter skatt på kroner -28.718.297,-.
Styret foreslår at underskuddet dekkes gjennom overføring fra annen egenkapital.
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Sentrumsgården.

Scandic Narvik Hotel.

Bjerkvik.

Konsern
Som konsern ble omsetningen i 2019 på kroner
42.317.891. Konsernresultatet ble et underskudd på kroner 25.304.596,-. Som konsern er
bokført totalkapital på kroner 356.305.014,-.
Egenkapitalandelen i konsernet er på 32 %.
Styret vurderer konsernets kapitalforhold som
tilfredsstillende i forhold til risiko.
Narvikfjellet AS er i 2019 omorganisert i et
kommersielt selskap, Narvikfjellet AS og i et
ikke kommersielt selskap, Narvikfjellet Allmenn
AS. Driften i Narvikfjellet har over tid vært
negativ. Narvikfjellet Allmenn AS har ikke har
økonomisk erverv som formål. Selskapet kan
ikke gi utbytte og det er knyttet strenge begrensninger til et eventuelt salg/overdragelse
av aksjene. Narvikgården har utfra en samlet
vurdering foretatt en nedskrivning av aksjene i
disse to selskapene med kroner 29.514.505,fra kroner 36.514.505,- til kroner 7.000.000,Balansen, resultatregnskapet og noter for morselskap og konsern gir etter styrets mening et
rettvisende bilde av selskapets utvikling og
økonomiske stilling pr. 31.12.2019. Utbredelsen av Covid 19-pandemien har så langt ikke
hatt vesentlig konsekvenser for vår virksomhet.
Det er heller ikke inntruffet andre forhold etter
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31.12.2019 som er av betydning ved bedømmelse av selskapet 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 oppgaver 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
samfunnsoppgaver står i forhold til vår økonomiske evne til å gjennomføre disse på en god
måte.

”

Arbeidet med å etablere infrastruktur på trekantområdet 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 milHittil har lioner kroner er finansiNarvikgården bygd ert av Narvik Vann KF,
infrastruktur på Nordland Fylke, LKAB
Trekanten for 85,4 og Nordkraft. Narvikmillioner kroner. gården har benyttet

BenTro Bil, steinlegging, fasade og bytting av vinduer og porter.

Parkhallen Parkering.

Parkhallen Parkering.

Bjørnar og Rune i Torvhallen.

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 helt
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 vederlagsfritt overtatt byggetrinn I og II av infrastrukturen på Trekanten.
Trekantområdet er nå nesten fullt utbygget og
minimum 50 nye arbeidsplasser er etablert. Kun
en ubebygd 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 forpliktelse over denne perioden er beregnet til
rundt 14-16 millioner kroner. Ishallen er et viktig
bidrag til bolyst og folkehelse, og det er stort
engasjement rundt Narvik Ishockeyklubbs prestasjoner, samt aktiviteter i hallen for barn og
ungdom. Opprykket til Get-ligaen gir positive
ringvirkninger knyttet til økt besøk i Narvik, med
overnatting og handel.
Narvikgården har hatt og har fremdeles et ansvar forbundet med videre utvikling av tilbudene

Nordkraft Arena i Malporten Handelspark.

i Narvikfjellet. Sammen
med dagens hovedeier
jobber man langsiktig for
å få på plass en fremtidig
lønnsom og bærekraftig
drift. Et mulig VM 2027 i
Narvik vil gi store ringvirkninger for Narvik, blant
annet som reiselivsby.

”

Sammen med
dagens hovedeier
jobber man langsiktig for å få på
plass en fremtidig
lønnsom og
bærekraftig drift.

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.

Samfunnsregnskap

Fra Narvik kommune opprettet Narvikgården i
2001 har man tilført betydelige verdier til Narviksamfunnet. Av direkte investeringer utført av
Narvikgården nevner vi spesielt infrastrukturen
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
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Lena nyter utsikt fra Stetinden.

og delvis gjennomført av Narvikgården direkte,
delvis sammen med samarbeidspartnere og
delvis av andre aktører nevner vi; flere utleiebygg på Narvikterminalen på Fagernes, flerbrukshallen Nordkraft 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 aktivitet, 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.
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Med utgangspunkt i det tradisjonelle resultatregnskapet, viser samfunnsregnskapet den verdiskapning som har funnet sted i konsernet ved
innsats av arbeid og kapital.
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 konsernet
har initiert, utviklet, ledet og som allerede er
kommet i drift – nevnt innledningsvis i dette
kapittelet. Disse ringvirkningene er klart større
enn de direkte størrelsene som er med i denne
fremstillingen.

Foto: Christina Mari Paulsen/Narvik Ishockeyklubb
Foto: Torje Kosmo Karlsen

Foto: Christina Mari Paulsen/Narvik Ishockeyklubb
Foto: Torje Kosmo Karlsen

Foto: Torje Kosmo Karlsen

”

Etter en større renovering i Parkhallen, åpnet
Narvik Kjøretøyhistorisk museum og
Narvik Småtog museum her sommeren 2019.

Bildene på denne siden © Narvik Småtog museum.

RESULTATREGNSKAP
Narvikgården samlet

2019

2018

Festeinntekter
Leieinntekter
Salgsgevinst
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

5 986 809
21 547 815
8 308 902
6 474 366
42 317 891

5 759 496
23 591 908
12 424 361
6 824 852
48 600 617

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

0
11 333 512
7 277 090
0
12 338 713
30 949 315

1 892 408
11 416 892
6 981 951
2 632 437
13 490 647
36 414 335

Driftsresultat

11 368 577

12 186 281

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

89 289
733 038
30 394 505
5 645 648
16 254
-35 234 081

18 569
309 143
0
4 300 451
1 303 644
-5 276 382

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat

-23 865 504
1 439 092
-25 304 596

6 909 899
1 143 467
5 766 432

Årsresultat

-25 304 596

5 766 432

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
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Hålogalandsbrua.

BALANSE

Narvikgården samlet

2019

2018

277 104 917
3 634 421
5 791 961
286 531 298

237 389 564
3 673 413
3 548 344
244 611 320

9 552 800
955 360
98 000
10 606 160

39 014 505
1 016 796
273 000
40 304 301

297 137 458

284 915 621

20 367 124

18 444 842

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

2 596 373
15 476 481
18 072 854

1 835 410
12 046 988
13 882 398

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler

20 727 579
59 167 557

1 331 091
33 658 332

356 305 015

318 573 953

EIENDELER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Anlegg under utførelse
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning

Sum eiendeler
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Kulhornet i Efjord.

BALANSE

Narvikgården samlet
2019

2018

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

57 500 000
1 259 847
58 759 847

57 500 000
1 259 847
58 759 847

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

55 226 755
55 226 755

80 499 331
80 499 331

113 986 602

139 259 178

17 159 392
750 419
17 909 811

15 922 242
750 419
16 672 661

201 552 697
201 552 697

141 678 699
141 678 699

0
15 411 695
204 182
658 687
6 581 341

4 184 403
10 398 048
794 687
623 438
4 962 839

20 963 415

16 357 672

Sum gjeld

242 318 412

179 314 774

Sum egenkapital og gjeld

356 305 014

318 573 952

EGENKAPITAL OG GJELD

Sum egenkapital
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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