
Narviks råeste lokaler ledig
Vi søker ny leietaker i Kongensgate 49



Vi søker deg som har det beste 

konseptet for serveringssted.

Både dag og kveld



Narvikgården er kommunens 

eiendomsselskap. Vi jobber 

for etablering, trivsel og vekst

Våre analyser viser et behov for 

et urbant serveringssted

Nå har vi en unik mulighet 

for ditt konsept



Vi pusser opp
Kongens gate 49

• Et slitent kommunalt bygg. Pusses 

opp og ferdigstilles i løpet av 2022.

• Skal romme opp mot 250 

arbeidsplasser og en egen etasje 

for møterom. 

• Vender ut mot «byrommet» Stein 

Rokkans Plass



Kongens gate 49

• Både kommunale foretak 

og private bedrifter skal ha 

tilhold i bygget

• Vi skreddersyr lokalene tilpasset 

ditt konsept ved signering av ti 

års leiekontrakt.

• Tusenvis av passerende til fots, 

på sykkel og i bil. 



Dette er en 

unik mulighet 

for å skape et 

helhetlig 

serverings-

konsept midt 

i Narvik by



Dette ligger i nærheten

• Kino og rådhus vegg-i-vegg

• Kulturhus rett over gata

• To konferansehotell innen to minutter å gå

• To kjøpesentre innen to minutter å gå

• Nybygd bibliotek og museum innen to 

minutter å gå



Utviklingen i Narvik

• Storstilt oppussing av sentrum. Nytt bibliotek 

og museum. Ny parkfestival. Gamle bygg 

totalrenoveres.

• Massiv satsning på reiseliv: Ofotbanen, 

Narvikfjellet, Polar Park, Arctic Kids.

• Inn i fremtiden: E6 under sentrum 

og søkerkandidat til VM i alpint 2027.



Markedet

Fjellheisresturanten

E6

Myklevold

Tind resturant

Tøtta Bar

Furu Gastropub

Fu Lam China Resturant

Trappa Sportsbar

Bella Napoli

Fiskekroken

Kafferiet

Arilds Grillbar

Punktum Kafe og Kaffebar

AMFI Narvik:

Burger King

Sushi Point

Big Bite

Myklevold

Milano

Narvikguten Pub

Thaikjøkken Takeaway

Narvik Storsenter:

Peppes Pizza

Duus Matverk

Senterkafeen

Yuuka Yuuka Sushi

Myklevold

Rallarn Pub og Kro

Linken Resurant og Bar



Bygget

• I etasjen under lokalene bygges 

en stor avdeling med møterom til 

kommunen og private aktører.

• Her har man mulighet til å tilby 

møteromsmat og kaffe

• Kan også være mulig å tilby 

serveringskonsepter rettet mot 

konferansemarkedet
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