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FORORD 
 
Takket være det gode samarbeidet med Narvik kommune og næringslivet for-
øvrig, og ikke minst den ufortrødne innsatsen til alle våre ansatte, kan 
Narvikgården-konsernet legge bak seg et historisk godt år.  
 
Gjennom vår visjon – Etablering, Trivsel og Vekst - legger vi premissene og 
setter retning for vår virksomhet. Det er derfor spesielt gledelig å oppleve at 
vi til de grader treffer innertieren som vi har gjort i 2021. 
 
Til nå har vi kun sett konturene av hva Aker-konsernets etableringer i vår 
region vil bidra med, men vi har store forventeringer til de kommende årene. 
 
Narvikgården AS legger frem årsberetning og regnskap for sin virksomhet i 
2021. Konsernets resultat for 2021 ble et overskudd etter skatt på MNOK 87,7. 
 
Oppgjør for salg til Aker Narvik AS vil skje i løpet av årene som kommer, etter 
hvert som vi når gitte milepæler. Selv om resultatet er bra, samsvarer dette 
derfor ikke med likviditeten til konsernet. 
 
For Narvikgården vil en av de viktigste oppgavene fremover bli å skaffe og 
klargjøre nytt næringsareal, slik at Narviksamfunnet står rustet til å ta imot nye 
næringsetableringer i kjølvannet av det som nå pågår. 
 
Det høge aktivitetsnivået for Narvikgården som selskap og i vår region vil fort -
sette også i 2022 og i årene som kommer. Narvikgården ruster seg for å møte 
de forventninger som stilles til selskapet, og jobber med å rekruttere flere 
dyktige medarbeidere til en allerede kompetent stab. 
 
 
 

Narvik, 3. mai 2022 
 

Bjørnar Evenrud 
adm. direktør 

 

Forside: Kongens gate 49.



Visjon – etablering, trivsel  
og vekst 
Narvikgårdens visjon er etablering, trivsel og 
vekst! Visjonen skal vi nå gjennom et aktivt og 
nært samarbeid og 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 eiendomsutvikling i et bærekraftig og lang-
siktig perspektiv basert på forretningsmessige 
prinsipper. 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 tilrette -

legging for logistikk og transport  
• Eie og drifte bygg, samt andre aktiviteter 

innenfor vårt samfunnsoppdrag bidra til 
trivsel og bolyst i vår region 

 
  
Konsernstruktur  
og datterselskaper 
Morselskapet Narvikgården eies 100 % av Narvik 
Kommune. Narvikgården har videre 13 heleide 
datterselskaper med forskjellige ansvars- og 
arbeidsområder. 
 
Konsernstruktur  
For å legge til rette for utviklingen og-/eller salg er 
utvalgte eiendommer lagt inn i egne aksjesel-

skaper. Gjennom en slik organisering legger vi 
bedre til rette for å håndtere finansiering, risiko, 
avgift og skatt i våre prosjekter. Organiseringen er 
kun av formelle hensyn og har ingen betydning for 
styring og drift av vår samlede virksomhet. Styret 
i Narvikgården behandler alle saker av økonomisk 
og strategisk betydning i døtrene. I løpet av 2021 
har vi solgt to datterselskap og opprettet/kjøpt tre. 
Ett selskap er tilkommet i 2022, og pr. mai 2022 
eier vi følgende selskap 100%: 
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Narvikgården AS

Narvikgården Utleiebygg AS

Narvik Spektrum AS

Narvik Spektrum Drift AS

Fagernesfjellet Parkering AS

Helseinnovatørene Narvik AS 

Holmlund Eiendom AS

Sykehusveien 3 AS 

Øvreveien 7 AS 

Kinobakken 1 AS 

Taraldsvik Eiendom AS 

Indre Havn Eiendom Narvik AS 

Trekanten Eiendom Narvik AS 

Brannbakken 1 AS 



Prosjekter og byutvikling 
I tillegg til utleie og drift av næringseiendommer 
driver Narvikgården eiendoms- og byutvikling 
med basis i egne eiendommer og arealer, men 
også i et helhetlig perspektiv. Slikt utviklings-
arbeid krever soliditet, langsiktighet og forut sig -
barhet.  
 
Aktivt og nært samarbeid med den offentlige for-
valtningen, Narviks næringsliv og innbyggere er 
høyt prioritert hos administrasjonen og styret.  
 
Av større utbyggingsprosjekter selskapet jobbet 
med i 2021 nevnes spesielt;  
  
KONgENSgATE 49, E-vERKSBYggET 
Narvikgården kjøpte i november 2019 Kongen 
gate 49 fra Narvik kommune. Vi er nå i gang med 
en totalrenovering av både fasade og innvendige 
arealer. Arbeidene ferdigstilles høsten 2022, og 
vil huse tre etasjer med kontorarbeidsplasser, 
serveringslokale, møteromsavdeling og helt ny 
helsestasjon. Det er lagt ned betydelige midler 

for å skape det fremtidsrettet og moderne bygg 
med urbane kvaliteter for vårt bymiljø, som vi har 
lengtet etter lenge. Næringslivets Hus flytter i sin 
helhet inn i lokalene medio juni. 
  
INFRASTRUKTUR På TREKANTEN 
Arbeidet med ny Frydenlundsforbindelse ble i alle 
hovedsak avsluttet høsten 2021, og nå gjenstår 
det kun mindre arbeider som såing og planering. 
Dette må nødvendigvis tas til våren. 
 
TORvHALLEN 
I disse dager pågår det prosjektering av nytt kon-
sept i Torvhallen, og i løpet av forsommeren 2022 
skal vi etter planen ha innhentet pris på gjenopp-
byggingen av en av Norges første mathaller. Til 
tross for urolige tider i verden og uforutsigbare 
råvarepriser, har vi tror på en realisering av kon-
septet og en ferdigstillelse 3. kvartal 2023. 
 
TEKNISK KvARTAL 
Utviklingen av Teknisk Kvartal vil gå over flere år. I 
løpet av høsten 2021 kjøper Narvikgården teknisk 
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Kongens gate 49 under restaurering.

Kongens gate 49.

Prosjektering av nytt konsept i Torvhallen. Fagernesfjellet Parkering.



rådhus og eier etter dette tilnærmet hele kvartalet. 
Vi vil jobber sammen med andre aktører for å ut-
vikle dette spennende området på en måte som 
bidrar til et mer levende sentrum av Narvik.   
 
SITE NARvIK 
Vi tro på at Narvik kan ta en sentral posisjon inn 
i det grønne skiftet, både regional og nasjonalt 
har styrket seg siste året. Sammen med Narvik 
Havn KF og Nordkraft AS har vi stiftet selskapet 
Site Narvik AS for å identifisere og utvikle om-
råder for fremtidens industri. Etableringen av Site 
Narvik, og arbeidet knytte til selskapet, har bi -
dratt positivt til å sette fokus på Narvik som en 
særlig aktuell lokasjon i det grønne skifte. Ikke 
minst har vi sette resultatet av dette gjennom 
Aker Narvik sin intreden. 
 
ANDRE PROSJEKTER 
Av andre aktuelle prosjekter det har vært jobbet 
med i 2021 nevnes kjøp av arealer fra Statsbygg, 
regulering av næringsarealer i Bjerkvik, Taralds -
vik jordet, Narvikterminalen og Indre havn. Plan -

legging og bygging av infrastruktur i hyttefelt i 
Fagernesfjellet, ombygging av Sentrumsgården, 
salg av eiendom til boligformål, samt generell 
klargjøring av næringsarealer i Narvikregionen. 
 
 
Økonomi og resultater 
Morselskapet 
Narvikgården AS har en aksjekapital på kroner 
50 000 000 og en bokført egenkapital på kroner 
177 923 977,- som utgjør 60 % av total kapitalen 
på kr 295 978 090,-. Selskapets driftsinntekter i 
2021 var kr 14 471 629 med et resultat etter skatt 
på kr 82 854 820,-. Styret foreslår at over-
skuddet overføres annen egenkapital. 
 
Konsern 
Som konsern ble omsetningen i 2021 på kr  
159 109 273. Konsernresultatet ble et overskudd 
på kr 87 700 582. Konsernets total kapital er kr 
507 618 976. Egenkapitalandelen i konsernet er 
på 42 %. Styret vurderer konsernets finansiering 
som tilfredsstillende i forhold til risiko. 
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Foto: Trine Bjørkli OT-Gården.



Balansen, resultatregnskapet og noter for mor -
selskap og konsern gir etter styrets mening et 
rettvisende bilde av selskapets utvikling og 
økonomiske stilling pr. 31.12.2021. Utbredelsen 
av Covid 19-pandemien har ikke hatt vesentlig 
konsekvenser for vår virksomhet, utover at vi 
registerer mindre investeringsvilje i restaurant- 
og serveringsbransjen. Det er heller ikke inn-
truffet andre forhold etter 31.12.2021 som er av 
betydning ved bedømmelse av selskapet som 
ikke fremkommer i årsregnskapet med til hør -
ende 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 visjon. Andre 
oppgaver blir vi anmodet av vår eier Narvik kom-
mune om å påta oss, noe som henger sammen 
med eiers uttrykte strategi for eierskapet:  

• Det er en forventning at selskapet bidrar til 
ikke-inntektsbringende aktivitet gjennom sam -
funns nyttige formål. De samfunnsnyttige målene 
er tett knyttet til primæraktivitetene som er ut-
vikling av nærings- og industriarealer, samt 
sentrumsutvikling.  

• Det er en forventning om at selskapets aktivitet 
fungerer som et alternativ til aksjeutbytte. 

  
Det er viktig at slike samfunnsoppgaver står i for-
hold til vår økonomiske evne til å gjennomføre 
disse på en god måte.  
 
Siden oppstarten har Narvikgården bidratt med 
betydelige summer til lokalsamfunnet. Blant annet 
i forbindelse med byggingen av Narviks nye stor-
stue, flerbrukshallen Nordkraft Arena, har Narvik -
gården forpliktet seg til å drifte denne overfor 
Nordkraft AS. Narvikgårdens forpliktelse over 
denne perioden er beregnet til rundt 23-24 
millione  r kroner. Ishallen er et viktig bidrag til bo-
lyst og folkehelse, og det er stort engasjement 
rundt Narvik Ishockeyklubbs prestasjoner, samt 
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Parkhallen Parkering Foto: Trine Bjørkli



aktivitete r i hallen for barn og ungdom. Eier-
skapet og driften har vært og er Narvikgårdens 
største økonomiske årlige samfunnsbidrag. 
 
Narvikgården arbeider videre med utvikling av 
våre eiendommer i Narvikfjellet. Et mulig VM 
2027/29 i Narvik vil gi store ringvirkninger for 
Narvik som reiselivsby, og Narvikgården er stolt 
av den innsatsen og ressursene som over tid er 
lagt ned for å nå målet om et helårlig reiselives-
produkt. De mulighetene vi nå står overfor har 
sin basis i det arbeidet og innsatsen som ble lagt 
ned fra Narvikgården side fra 2007 og i de på -
følgende årene, men ikke minst i perioden etter 
at Forte Narvik ble med på laget. 
 
I tillegg til disse største samfunnsoppgavene yter 
vi også en del årlige tilskudd til drift av lag og for-
eninger, og vi garanterer på vegne av kommunen 
for finansiering og spillemidler ved utbygging av 
flere idrettsanlegg i kommunen.  
 
 

Av prosjekter som er initiert, utviklet, planlagt og 
delvis gjennomført av Narvikgården direkte, del-
vis 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 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 på -
følgende salg av eiendom benyttes til nye pro-
sjekter, til ny utvikling i Narvikregionen. Narvik - 
gården bidrar i prosjekter og utviklingsarbeid på 
vegne av sin eier Narvik kommune. 
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Nordkraft Arena. Foto: Torje Kosmo Karlsen



                                                                                                                                                                                    2021                            2020 
 
DRIftSINNtEKtER oG DRIftSKoStNaDER 
Festeinntekter                                                                                              5 596 137             6 019 961 
Leieinntekter                                                                                             28 194 258           28 453 953  
Salgsgevinst                                                                                            124 378 294           14 571 279  
Annen driftsinntekt                                                                                         940 584                374 432  
Sum driftsinntekter                                                                               159 109 273           49 419 625  

 
Varekostnad                                                                                                              0                       288  
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer                                                          12 169 874                           0 
Lønnskostnad                                                                                            10 794 056           11 559 002 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler                                 8 811 516             8 146 279 
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler                            30 067 216                           0 
Annen driftskostnad                                                                                 13 446 341           13 106 123  
Sum driftskostnader                                                                               75 289 003           32 811 692  

 
Driftsresultat                                                                                            83 820 270           16 607 933  

 

fINaNSINNtEKtER oG fINaNSKoStNaDER 
Annen renteinntekt                                                                                         180 948                238 280  
Annen finansinntekt                                                                                       846 378                590 401  
Nedskrivning av finansielle eiendeler                                                             -50 000                           0  
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler                                          675 000                           0  
Annen rentekostnad                                                                                    4 191 741             4 918 497 
Annen finanskostnad                                                                                         4 951                176 321 
Resultat av finansposter                                                                          -3 794 365           -4 266 137  

 
ordinært resultat før skattekostnad                                                      80 025 905           12 341 796  

Skattekostnad på ordinært resultat                                                           -7 674 677             2 786 632 
ordinært resultat                                                                                     87 700 582             9 555 164 

 

Årsresultat                                                                                               87 700 582             9 555 164  

 

Majoritetens andel                                                                                   87 700 582             9 555 164

RESULTATREgNSKAP  
Narvikgården konsern
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                                                                                                                                                                                    2021                            2020 
 
EIENDELER 
 
anleggsmidler 
Varige driftsmidler 
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom                                                      351 471 756         288 830 879 
Anlegg under utførelse                                                                                2 811 432                           0 
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr                                                                  4 960 188             7 932 987 
Sum varige driftsmidler                                                                        359 243 376         296 763 866  

 

finansielle anleggsmidler 
Investeringer i datterselskap                                                                          100 000                           0 
Investeringer i tilknyttet selskap                                                                 8 600 000           10 152 800 
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet                          11 982 985           10 741 438  
Investeringer i aksjer og andeler                                                                1 869 699             1 001 152  
Obligasjoner                                                                                                              0                  98 000  
Andre langsiktige fordringer                                                                        1 221 313                           0 
Sum finansielle anleggsmidler                                                               23 773 996           21 993 390  

 

Sum anleggsmidler                                                                               383 017 373         318 757 256 

 
omløpsmidler 
Lager av varer og annen beholdning                                                          8 226 796           20 369 066  
 
fordringer 
Kundefordringer                                                                                         7 037 677             1 679 569  
Andre kortsiktige fordringer                                                                      56 020 538             1 126 035  
Sum fordringer                                                                                         63 058 215             2 805 604 
 
Bankinnskudd, kontanter o.l.                                                                   53 316 593             4 666 882 
Sum omløpsmidler                                                                                124 601 604           27 841 552  

 

Sum eiendeler                                                                                       507 618 976         346 598 808 

BALANSE  
Narvikgården konsern



                                                                                                                                                                                    2021                            2020 
 

EGENKaPItaL oG GjELD  

 

Innskutt egenkapital 

Aksjekapital                                                                                              50 000 000           50 000 000 
Overkurs                                                                                                      2 062 155             2 062 155 
Sum innskutt egenkapital                                                                      52 062 155           52 062 155  

 
opptjent egenkapital 

Annen egenkapital                                                                                  159 152 217           71 451 635  
Sum opptjent egenkapital                                                                    159 152 217           71 451 635  

 

Sum egenkapital                                                                                   211 214 372         123 513 790  

 

GjELD 

avsetning for forpliktelser 
Utsatt skatt                                                                                               11 305 972           19 946 025 
Andre avsetninger for forpliktelser                                                              1 550 000                300 000 
Sum avsetning for forpliktelser                                                             12 855 972           20 246 025 

 

annen langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner                                                                     232 871 905         194 554 677 
Øvrig langsiktig gjeld                                                                                 37 274 957                           0 
Sum annen langsiktig gjeld                                                                  270 146 862         194 554 677 

 

Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld                                                                                          9 374 853             2 884 570  
Skyldig offentlige avgifter                                                                               774 280                610 691 
Annen kortsiktig gjeld                                                                                  3 252 637             4 789 055 
Sum kortsiktig gjeld                                                                                13 401 770             8 284 316 

 

Sum gjeld                                                                                               296 404 604         223 085 018  

 

Sum egenkapital og gjeld                                                                     507 618 976         346 598 808  
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BALANSE  
Narvikgården konsern
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BESØKSADRESSE: Teknisk rådhus, Brannbakken 1 
POSTADRESSE: Narvik Vann KF, Narvik kommune, 8512 Narvik 

VAKTTELEFON: 901 16 300 
TLF.: 76 91 37 00

ÅPNINGSTIDER: 08:00 til 15:00 
E-POST: postmottak@narvikvann.no

Narvikgården er Narvik kommunes  
eiendomsutviklingsselskap 
 
 
 
 
Narvikgården AS 
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8507 Narvik 
Org nr: NO 983 387 381 MVA
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