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1 Bakgrunn og hensikt 

1.1 INNLEDNING 

Denne rapporten er del 2 av en handelsanalyse Norconsult har utført for Målselv kommune i 
forlengelse av Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss. Rapporten inneholder en kartlegging og 
analyse av handelssituasjonen i Målselv kommune i dag. Del 1 av analysen er utført som 
delrapport 3 Drøfting av rammevilkår for handel i Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss. 

1.2 BAKGRUNN FOR RAPPORTEN 

Gjennom arbeidet med Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss ble det identifisert behov for mer 
kunnskap om dagens handelssituasjon i kommunen, og forholdet mellom handel- og stedsutvikling. 
Med dette som bakgrunn iverksatte Målselv kommune arbeidet med en handelsanalyse. 
Norconsult har utført analysen, og arbeidet er gjennomført i to faser. Del 1 ble gjennomført som en 
integrert del av Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss, og drøftet konsekvenser ved endringer av 
rammevilkår for handelsutvikling sett i sammenheng med overordnede mål for sentrumsutvikling i 
kommunen. Del 2 er blitt gjennomført i etterkant av forprosjektet, og er en kartlegging og analyse 
av dagens handelssituasjon i kommunen med bakgrunn i omsetningstall og spørreundersøkelse. 

1.3 HENSIKT 

Hensikt med handelsanalysens andre del er å beskrive dagens handelssituasjon. Dette skal 
etablere et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling i kommunen.  

1.4 RAMMER OG METODE 

Som grunnlag for arbeidet er det gjennomført spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis kunder 
og bedrifter. Videre er det hentet inn omsetningstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Svarene og 
tallmaterialet fra disse to kildene er deretter bearbeidet og analysert. Med utgangspunkt i dette, er 
det gjennomført en drøfting basert på generell viten om handel og kunnskap som ble opparbeidet 
gjennom forprosjektet. 

1.5 OPPBYGGING AV RAPPORTEN 

Spørreundersøkelse og omsetningstall gjennomgås i vært sitt kapittel som oppsummeres separat. 
Deretter sammenstilles funnene fra hver av disse analysene i en felles oppsummering. Med 
bakgrunn i denne oppsummeringen beskrives dagens handelssituasjon. Til sist beskrives viktige 
hensyn for den videre planleggingen av handel i kommunen. 
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2 Spørreundersøkelse 

2.1 INNLEDNING 

For å få bedre innsikt i handlevaner lokalt er det blitt gjennomført to spørreundersøkelser; en rettet 
mot kunder og en rettet mot handelsvirksomheter i Målselv kommune. 

Undersøkelsene ble gjennomført i tidsrommet september-oktober 2013 og hadde 400 
respondenter på innbyggerundersøkelsen og 27 på bedriftsundersøkelsen.  

Norconsult har stått for utforming av spørreskjema i dialog med kommunen, oppsummering og 
analyse av svar. Målselv kommune har bistått med å sende/markedsføre spørreundersøkelsen til 
aktuelle aktører lokalt. Kundeundersøkelsen er markedsført som åpen spørreundersøkelse, mens 
bedriftsundersøkelsen er sendt ut direkte til de aktuelle respondentene. 
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2.2 KUNDEUNDERSØKELSE 

 

2.2.1 Om undersøkelsen – Handlevaner hos befolkningen og besøkende 

Målet med undersøkelsen «handlevaner hos befolkningen og besøkende» har vært å få innsikt i 
handlevaner lokalt, og med det kunne bekrefte/avkrefte antakelser gjort gjennom 
stedsutviklingsprosjektet. Videre har det vært viktig å kunne sammenligne funn i 
omsetningsstatistikk med forholdene lokalt. Viktige spørsmål vi har søkt å svare på gjennom 
undersøkelsen. 

• Hvor mye av handelen skjer i/utenfor kommunen? Hvilke varer handles lokalt og hvilke 
handles utenfor kommunen?  

• Hva slags handel skjer hvor i kommunen? I hvor stor grad henger dette sammen med 
bosted?  

• Hva er spesielt bra/utfordrende ved dagens situasjon?  

Undersøkelsen hadde totalt 400 respondenter. Respondentene kunne selv velge hvilke spørsmål 
de ville svare på etter relevans. Spørsmålene har derfor en svarprosent på mellom 89 og 100%.    

Av de som svarte på undersøkelsen er 18% er over 60 år, 74,4% mellom 30 og  60år, 6,8% er 
mellom 18 og 30 år og 0,8% er under 18 år. 

Hovedvekten av respondentene har Olsborg eller Andselv som sitt nærmeste lokalsentrum. 
Tabellen under viser hvordan svarene har fordelt seg geografisk:  

Nærmeste 
lokalsentrum 

Prosent 

Olsborg 36,8% 

Andslimoen 13,5% 

Andselv 22,8% 

Heggelia 15,0% 

Rundhaug 7,5% 

Skjold 4,5% 

Totalt 100 % / 400 besvarelser 

Tabell 1: Prosentvis oversikt over andel av respondentene som tilhører ulike lokalsentrum.   

Det har vært viktig å kunne koble svar med kunnskap om respondentenes bosted og alder for å 
kunne avdekke eventuelle forskjeller/nyanser i besvarelsene.  

De neste punktene vil bestå av en oppsummering av funn fra spørreundersøkelsen. 
Spørreundersøkelsen finnes i sin helhet som eget vedlegg. 
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2.2.2 Handlevaner lokalt 

 

Matvarer handles lokalt 

Ut fra generell kunnskap om handel og handlevaner vet vi at de fleste handler mat og andre 
daglige innkjøp lokalt. Dette bekreftes også gjennom denne undesøkelsen hvor 95,2% oppgir at de 
handler matvarer der de bor eller ved arbeidsplassen. 4,8% oppgir at de reiser dit de finner det 
beste tilbudet, fremfor å handle lokalt. 

Når vi ser hvordan daglige innkjøp fordeler seg på de ulike sentrene og sammenstiller dette med 
hvordan besvarelsene fordeler seg geografisk, får vi et inntrykk av tyngdeforholdet og dynamikken 
mellom sentrene. 

 

Figur 1: Daglige innkjøp og fordeling mellom sentrene 

 

Når vi ser på grafen over er det tydelig at det er på Andselv de fleste respondentene oppgir at de 
gjør sine daglige innkjøp. Andselv er også det eneste tettstedet hvor en høyere andel av 
respondentene sier at de gjør sine daglige innkjøp enn de som regner Andselv som sitt lokalsenter. 
Olsborg får i denne fremstillingen en høy prosentandel av de daglige innkjøpene. Dette er mye på 
grunn av at 36 % av de som har svart på undersøkelsen bor eller arbeider her.  
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Andselv fremstår som kommunens sentrum 

 

Figur 2: Figuren illustrerer hvem det er som utfører daglige innkjøp i de ulike sentrene. Søylene 
representerer respondentenes bosted/arbeidssted. Fargen i søylene viser hvor bosatte på hver av 
disse stedene handler. 

 

Tabellen over viser at alle sentrene i kommunen har noe lokal handel, men gjennomgående stor 
lekkasje til Andselv som fremstår som kommunens sentrum. Andselv har størst besøk fra naboene 
Andslimoen og Heggelia. 
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2.2.3 Handlevaner regionalt 

De fleste handler utenfor Målselv en gang i måneden eller oftere  

 

Figur 3: Figuren gir en oversikt over hvor ofte respondentene oppgir at de handler utenfor 
Målselv. 

I overkant av 70 % av respondentene1 oppgir at de handler utenfor Målselv en gang i måneden 
eller oftere, og herav ca.10 % som handler utenfor kommunen en gang i uka eller oftere.  

Omlag 50% sier at det er andre grunner enn handelstilbudet som er grunn til reisen ut av 
kommunen. Årsaker til dette er f.eks.at respondenten jobber, bruker tjenester eller besøker kjente 
utenfor kommunen. Flere kommenterer også at de bor nært handler på nettet, eller velger å reise til 
større handelssteder som Finnsnes da reiseveien er kort.  
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Mange aksepterer reiseavstander på 30 min eller mer 

 

Figur 4: Figuren gir en oversikt over hvor lagt respondentene er villige til å reise for å finne det 
beste tilbudet. 

Når vi ser på hvor langt folk er villig til å kjøre for å benytte seg av et godt handelstilbud ser vi at 
omlag 30 % kun er villig til å kjøre 15 min eller mindre. 31 % oppgir at de er villig til å reise inntil en 
halvtime, 17% inntil en time og 23 % inntil 2 timer eller mer for å handle.  

Over 70 % av respondentene svarer at de er villig til å reise inntil 30 minutter eller mer for å handle, 
og 40 % som er villig til å reise inntil en time eller mer.  

Vi vet at Finnsnes og Setermoen er innenfor 30 min – 1 times kjøreavstand for de fleste som er 
bosatt i Målselv, og at kjøretiden til Tromsø og Narvik er under 2 timer. Reiseavstanden til disse 
handelsstedene er innenfor det mange i Målselv regner som akseptabel for å handle. 

Som nevnt tidligere er det svært få som er villig til å reise ut av kommunen for å handle mat. De 
varegruppene som respondentene oppgir at de også handler utenfor kommunen er utvalgsvarer 
(75%), møbler/hvitevarer (54%) og byggevarer (30%).   

Finnsnes og Tromsø er viktige handelssteder i regionen 

Når vi ser på hvilke handelssteder respondentene foretrekker utover Målselv er det Finnsnes og 
Tromsø som i hovedsak peker seg ut. 52,5 % foretrekker å dra til Finnsnes når de velger å handle 
utenfor Målselv og 35,4 % foretrekker Tromsø. 6,5% svarer at de foretrekker Setermoen, 1,3% 
Oslo og 0,8 % Narvik. 3,5 % har svart «annet sted».   

De unge skiller seg ut 

Av de mellom 18 og 30 år er 92 % villig til å reise i inntil 30 minutter eller mer, herav er 44 % villig til 
å reise inntil 2 timer for å handle. 24 % oppgir at de er villig til å reise langt for å finne det beste 
tilbudet, mens 76 % oppgir at de oftest handler lokalt. Vi ser også at det blant de under 30 er 8 % 
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som handler på nettet ukentlig og 52 % som handler på nettet hver måned. Tilsvarende tall for de 
over 60 er 3,3 % og 11 %. 

Det er grunn til å anta at vanene til gruppen 18-30 år kan endre seg noe over tid. «Tidsklemma» 
eller endrede preferanser kan gjøre at de i mindre grad velger å reise langt når de blir eldre. Med 
tanke på netthandel er det grunn til å tro at dette ikke vil endre seg i stor grad. Her vil vi også kunne 
forvente en økning ettersom flere handelsvirksomheter utvikler og forbedrer sine butikker på nett.  

2.2.4 Forventninger og tilfredshet  

En viktig forutsetning for å kunne bygge opp og planlegge for et godt handelstilbud lokalt er å ha en 
forståelse for hva som er mulig å få til gitt det lokale kundegrunnlaget. Videre er det interessant å 
se på om forventninger til handelstilbudet i kommunen. Dette har vi sett nærmere på gjennom 
spørreundersøkelsen. Vi har stilt spørsmål om man synes at Bardufoss har et handelstilbud som 
står i forhold til størrelsen på tettstedet. 

Av de som er bosatt i Målselv kommune svarer 34 % at Bardufoss har et handelstilbud som er godt 
nok sett i forhold til tettstedet. 52 % svarer at de ikke synes tilbudet er godt nok.  

Av hytteeierne mener 60% at Bardufoss har et handelstilbud som er godt nok sett i forhold til 
størrelsen på tettstedet, og blant de som pendler til Målselv fra andre kommuner mener 52% at 
tilbudet er godt nok. Dette viser at kommunens innbyggere har høyere forventninger til 
handelstilbudet i kommunen enn det besøkende har. 

 

Figur 5: Mener du Bardufoss har et handelstilbud som er stort nok sett i forhold til størrelsen på 
tettstedet? Hytteeierne og innpendlerne er i støøre grad enn de fasboende fornøyde med tilbudet i 
Målselv sett i forhold til størrelsen på tettstedet. 
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Figur 6: Figuren viser en prosentvis oversikt over respendentenes svar på spørsmålet «Finner du 
det du trenger av vareutvalg og tjenester i Målselv?» 

Når vi spør om respondentene finner det de trenger av alminnelig vareutvalg og tjenester i Målselv 
svarer 92,5 % «ja» eller «stort sett». 7,5% svarer «i liten grad». Dette står i motsetning til svarene 
gjengitt i forrige figur. 

Av de som savner vareutvalg eller tjenester, mener 60% at dette er noe som burde kunne finnes i 
Målselv. Det er mange som kommenterer at de ønsker en bedre byggevare, samt en butikk som 
fører gardiner og sengetøy. Mange ønsker også lengre åpningstider og lørdagsåpent apotek. Flere 
ønsker bedre utvalg når det kommer til frukt og grønt og økologisk mat. Vi har her samlet noen 
sitater fra undersøkelsen.  

«Finner stort sett det jeg trenger, og vel så det» 

«Det satses altfor lite på økologiske matvarer!» 

«Handler ofte klær og sko andre plasser som Finnsnes og Tromsø» 

«mangler barneklær og leker» 

«Noen kjeder trenger et større lokalsamfunn for å overleve. Da tenker jeg spesialbutikker . Men flere burde bruke den 
lokale næringen, og den lokale næringen burde gjøre mer av seg i.f.a boder, marked o.l. Vet at forsvaret etterspør et 
samarbeid med kultur og næringen i form av markedsføring og arrangement av forskjellig art.» 

«Savner byggevareforetning og en type "kid interiør" butikk som har sengetøy, duker, gardiner m.m.» 
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2.2.5 Andselv  

Som oppfølging av Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss (2013) er det vedtatt at man ønsker å ha 
mest mulig handel samlet på Andselv, og samtidig arbeide videre med sentrumsutvikling for 
området. Vi har derfor sett litt nærmere på hva som er viktig for de som besøker og bruker Andselv 
sentrum. Dette vil inngå som innspill til kommunen, gårdeiere og næringsdrivende på Andselv med 
tanke på en videreutvikling av sentrumsområdet. 

Helt konkret har vi spurt respondentene om hvor ofte de besøker Andselv og hva som er grunnen 
til besøket. Videre har vi spurt om hvilke tiltak som bør gjøres for å styrke Andselv som 
sentrumsområde. 

 

Figur 7: Hvor ofte besøker du Andselv? 67 % av respondentene oppgir at de besøker Andselv 
daglig eller ukentlig. Her inngår også svar fra hytteeiere og innpendlere  (7% av respondentene). 
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Figur 8: Spørsmålet «hvor ofte besøker du Andselv» er koblet med hvor folk bor. Her ser vi at de 
fleste besøker Andselv enten daglig, ukentlig eller månedlig. Av de som bor ved Andslimoen, 
Andselv, Heggelia og Rundhaug svarer mellom 80 og 90 % at de besøker Andselv en gang i uken 
eller oftere.   

 

På spørsmålet «hvor ofte besøker du Andselv», svarer 27 % daglig, 40 % ukentlig, 20% hver 
måned, og 12% en gang i halvåret/sjelden. Her er tall fra hytteeiere/innpendlere (7%) regnet med. 
Når vi ser på hvem det er som besøker Andselv, svarer respondenter tilhørende de ulike sentrene 
noe ulikt. Naturlig nok er det de som bor eller arbeider på Andselv som besøker Andselv oftest, og 
de som bor/arbeider på Olsborg eller skjold som besøker Andselv sjeldnest. Dette henger 
sannsynligvis sammen med forskjellige reiseavstander mellom sentrene. 

 

Hvilke tiltak kan styrke Andselv som sentrumsområde? 

I undersøkelsen spurte vi respondentene om hva som var viktigst for dem med tanke på å styrke 
Andselv som regionssenter og handelssted i Bardufoss? Respondentene fikk her velge blant seks 
svaralternativer og range de tre viktigste i prioritert rekkefølge.  
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Figur 9: Hva er de viktigste tiltakene for å styrke Andselv som sentrumsområde? 

48,5 % av respondentene svarer at å jobbe for et bedre tilbud innen handel og service på Andselv 
vil være det viktigste tiltaket for å styrke sentrumsområdet. Når man legger sammen det 
respondentene har oppgitt som viktigst og nest viktigst har 67,7 % svart «bedre tilbud» og 40,9 % 
svart estetikk (oppussing/forskjønning).  

 

Figur 10: Hvordan vurderer du dagens servicenivå på Andselv?  

55 % av respondentene svarer at servicenivået på Andselv er meget godt eller ganske godt. 39,7 
% mener at servicen er varierende, og 5,4 % mener servicen er mindre god eller dårlig.  
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Hva er det mest positive/negative ved Andselv? 

I kundeundersøkelsen fikk vi inn mange kommentarer på hva som er mest positivt og negativt med 
Andselv slik sentrumsområdet fremstår i dag. Vi gjengir her noen kommentarer på tema som går 
igjen. 

Mest positivt: 

«Kaffemøya!» 

«Kort vei mellom butikkene»  

«God og gratis parkering» 

«Vinmonopolet og Rema» 

«Man får tak i det meste til daglig bruk.» 

 

Mest negativt: 

 «Skulle også ha vært mere synlig fra E6.- at det faktisk er en handelsgate der. Kjørte forbi i 3 år uten og vite at det var 
mer enn et Coop med vinmonopol der :)» 

«Savner kiosk» 

«At butikken ikke har eller er gått tom for varer»  

«Ulike åpningstider» 

«Må bruke bil mellom ytterpunktene(Rema-apoteket)» 

«Uteområdet og byggene er triste» «Lite utviklingsvillige eiere og næringsutøvere» 
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2.2.6 Oppsummering 

 

Handlevaner lokalt 

På Olsborg, Andselv, Rundhaug og Skjold gjør en i stor grad daglige innkjøp lokalt. Det tyder på at 
handelsvirksomheter (dagligvare) i disse områdene i stor grad baserer seg på et lokalt 
kundegrunnlag. De som bor/arbeider på Heggelia og Andslimoen oppgir at de ofte drar til Andselv 
for å gjøre daglige innkjøp, når de ikke handler lokalt. Andselv skiller seg fra de andre 
sentrumsområdene da området i større grad enn de andre sentrene er handelssted for bosatte i 
hele kommunen.   

Andselv – videre utvikling av sentrumsområdet 

48,5 % av respondentene svarer at å jobbe for et bedre tilbud innen handel og service på Andselv 
vil være det viktigste tiltaket for å styrke sentrumsområdet. Når vi legger sammen det 
respondentene har oppgitt som viktigst og nest viktigst for å styrke sentrumsområdet har 67,7 % 
svart «bedre tilbud» og 40,9 % svart estetikk (oppussing/forskjønning).  

Handlevaner regionalt 

For å få en forståelse av hvor stor andel av handelen som skjer i/utenfor kommunen, har vi sett på 
hvor mange som handler utenfor kommunen og hvor ofte de handler. Vi har også spurt etter hvor 
langt respondentene er villige til å kjøre for å handle, og sett dette i sammenheng med 
reiseavstander til handelssteder i nabokommunene. 70 % oppgir at de handler utenfor kommunen 
en gang i måneden eller oftere. Over 70% av respondentene oppgir også at de er villig til å kjøre i 
30 min eller mer for å handle. Matvarer handles imidlertid lokalt - 95,2% oppgir at de handler 
matvarer der de bor eller ved arbeidsplassen. Respondentene i undersøkelsen regner sentre som 
Finnsnes og Tromsø som aktuelle handelssteder for de fleste typer spesialvarer. Vi ser også at det 
blant de under 30 år er 8 % som handler på nettet ukentlig og 52 % som handler på nettet hver 
måned. I tillegg til andre handelssteder i nabokommuner er handelsaktører med nettbutikk 
netthandel er en viktig konkurrent for mange handelsvirksomheter i Målselv. 

Forventninger  

Undersøkelsen viser at kommunens innbyggere har høyere forventninger til handelstilbudet i 
kommunen enn det besøkende har, og mener at kommunen bør ha et bedre tilbud. Dette står i 
motsetning til at respondentene samtidig et annet sted i undersøkelsen svarer at de i stor grad 
finner det de trenger av vareutvalg og tjenester i kommunen. Det kan tyde på at det kundene 
savner ikke er vesentlige mangler. 

  

  



  
:  
Handel i Målselv kommune | Kartlegging og analyse av handelssituasjonen   
 

 2013-11-12 | Side 19 av 34 

 

2.3 BEDRIFTSUNDERSØKELSE 

2.3.1 Om undersøkelsen 

Målet med bedriftsundersøkelsen har vært å få bedre oversikt over handelssituasjon i Målselv, og 
tilbakemeldinger fra virksomhetene selv knyttet til dagens situasjon. Svarene i 
spørreundersøkelsen supplerer statistikk for omsetning i kommunen som også er innhentet i 
forbindelse med analysen (kap.3). Viktige spørsmål vi har søkt å få besvart gjennom 
spørreundersøkelsen er 

• Virksomhetenes egen vurdering av dagens situasjon og kommende utvikling 

• Virksomhetenes innstilling til økt samarbeid 

Spørreundersøkelsen ble distribuert direkte til virksomheter gjennom kommunens egne epostlister, 
og med oppfordring til å videresende til relevante mottakere. Deltakelse var frivillig. 

Undersøkelsen hadde totalt 27 respondenter. Respondentene var fordelt på følgende bransjer: 

Tabell 2 Fordeling av respondenter på bransjer 

1 Dagligvarer (mat og drikke) 7,4 %  

2 Utvalgsvarer (klær, sko, leker, ski etc.) 3,7 %  
3 Møbler / hvite- og brunevarer (sofa, tv, kjøleskap, etc.) 3,7 %  
4 Byggevarer / hageartikler  3,7 %  
5 Bil / båt  / caravan 7,4 %  
6 Tjenester (fotograf, rørlegger etc.)  22,2 %  
7 Annet 51,9 %  

 

Svarene over tyder på at undersøkelsen er blitt besvart også av en stor del lokale virksomheter 
som ikke hører inn under handelsbransjen. Dette underbygges også av mange av de 
kommentarene som er gitt i undersøkelsen, der det fremkommer at virksomhetene driver annen 
næringsvirksomhet. Dette gjør at svarene i undersøkelsen bør ses på som et samlet svar fra 
næringsdrivende i Målselv og ikke kun handelsaktører. I oppsummeringen under er det forsøkt å 
kommentere skille eller sammenheng mellom de svarene undersøkelsen gir angående handel, og 
de som gjelder næringsvirksomhet generelt. Virksomhetene som har svart holder i hovedtrekk til 
sentralt på Bardufoss, og totalt sett relativt få respondenter per bransje. Dette reflekterer også 
handelssituasjonen lokalt. 

Tabell 3 Fordeling av respondenter på lokalisering 

Olsborg 0,0% 

Andslimoen 25,9% 
Andselv 48,1% 
Heggelia 11,1% 
Rundhaug 3,7% 
Skjold 11,1% 
Annet sted 0,0% 
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2.3.2 Dagens handelssituasjon 

Tilbakemeldingene fra undersøkelsen viser relativt sett positiv utvikling de siste årene. Bedriftene 
som har svart har i hovedsak god økonomi og er optimistiske angående fremtiden. Svarene under 
avviker ikke stort dersom man ser på handelsbransjen isolert sett, og er dermed antakelig 
gjeldende både for handelsvirksomheter og næringsliv generelt. 

Tabell 4 Vurdering av egen økonomisk situasjon 

Svar Prosent 

Godt fornøyd 26,9% 

Tilstrekkelig fornøyd 53,8% 

Vet ikke 7,7% 

Lite fornøyd 7,7% 

Svært misfornøyd 3,8% 

  

 

Tabell 5 Omsetningsutvikling de siste 5 årene 

Svar Prosent 

Økt omsetning 69,2% 

Minsket omsetning 30,8% 

 

Tabell 6 Vurdering av muligheter for videre vekst innenfor eget markedssegment 

Svar Prosent 

Meget gode muligheter 11,5% 
Gode muligheter 46,2% 

Usikker 38,5% 

Vanskelig 3,8% 

Svært vanskelig 0,0% 

  

 

2.3.3 Kundegrupper 

Tilbakemeldingene fra virksomhetene om deres egne kunder tilsier at Bardufoss har relativt godt 
besøk av kunder bosatt utenfor kommunen. Hvorvidt dette er kunder på gjennomreise eller kunder 
utenfor kommunen som benytter Bardufoss som handelssenter kan undersøkelsen ikke si noe om. 
Svarene er relativt jevnt fordelt på bransjer. Det må bemerkes at dette er virksomhetenes inntrykk 
og ikke faktiske tall. 
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Tabell 7 Er dine kunder oftest lokale eller besøkende som kommer fra andre steder enn Målselv? 

Svar Prosent 

Utelukkende lokale 7,7% 
Innslag av besøkende 34,6% 

Jevnt fordelt mellom lokale og besøkende 26,9% 

Overvekt besøkende 19,2% 

Kun besøkende 7,7% 

Vet ikke 3,8% 

 

2.3.4 Framtidig samarbeid 

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss identifiserte både at samarbeidet på tvers av og mellom 
næringsaktørene, samt mellom næringsaktørene og kommunen var mangelfullt. I strategi og 
handlingsplan som skal sørge for oppfølging av forprosjektet var dette tema for flere tiltak. 
Spørreundersøkelsen belyste dette temaet. Svarene viser at næringsaktørene på Bardufoss både 
er svært positive til samarbeid, og samtidig positive til selv å bidra. Mange svarer at de er villig til å 
bidra tidsmessig eller økonomisk. 

Tabell 8 Synes du det ville være positivt med bedre samarbeid mellom næringsdrivende og 
kommune i Målselv? 

Svar Prosent 

Ja 92,6% 
Nei 0,0% 

Vet ikke 7,4% 
  

  

Tabell 9 Kunne du da tenke deg å bidra – og i så fall hvordan? 

Svar Prosent 

Økonomisk (årsavgift, markedsføring etc.) 40,7% 

Tidsmessig (foreningsarbeid etc.) 22,2% 

Kan ikke tenke meg å bidra 0,0% 

Vet ikke 37,0% 

  
 

 

Tabell 10 Hva mener du det er viktigst å samarbeide om? 

Svar Prosent 

Markedsføring 11,1% 
Samordning av åpningstider, tilbud, etc 14,8% 
Samarbeid om arrangementer 25,9% 

Interessesamarbeid - jobbe for felles mål 48,1% 
  

 



  
:  
Handel i Målselv kommune | Kartlegging og analyse av handelssituasjonen   
 

 2013-11-12 | Side 22 av 34 

 

Ytterligere og konkrete kommentarer fra undersøkelsen finnes i vedlagt grunnlagsdokument fra 
spørreundersøkelsen. 

 

2.3.5 Oppsummering  

Handels- og næringsaktørene på Bardufoss er relativt sett positive til videre utviklingsmuligheter, 
og 2/3 av bransjen har opplevd vekst de siste 5 årene. Samtidig viser undersøkelsen at det er 
forholdvis høy andel omsetning knyttet til kunder som er bosatt utenfor kommunen, dersom man tar 
utgangspunkt i virksomhetenes egen vurdering av kundegrupper. 

Initiativet fra Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss om økt samarbeid og tiltak for å bedre dette blir 
tatt godt i mot, og virksomhetene er villig til å bidra til å få dette til. 
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3 Handel og omsetning 

3.1 INNLEDNING 

På bakgrunn av omsetningstall fra SSB analyserer kapittelet dagens handelssituasjon, og drøfter 
tallene ut i fra den konteksten som kommunen inngår i. 

3.1.1 Metode 

I del 1 av handelsanalysen ble det gjort en overordnet analyse av handelssituasjonen basert på 
generell viten om handel og omsetningsstatistikk.  

I det videre arbeidet med del 2 har vi sett mer detaljert på situasjonen knyttet til handelssituasjonen 
i Målselv. Her har vi sett på omsetningsstatistikk knyttet til ulike varegrupper i Målselv, og 
sammenstilt det med gjennomsnittet for Norge, nabokommunene Bardu og Lenvik, samt andre 
kommuner på samme størrelse som Målselv.  

Om bruk av omsetningsstatistikk fra SSB: Det er virksomhetene selv som rapporterer inn 
omsetningen, og det kan derfor forekomme feil i tallmaterialet. Noe av omsetningen kan f.eks. 
registreres på feil næring (hvis enhetene har forskjellig næring), på feil geografisk sted (hvis 
enhetene har forskjellig beliggenhet), eller virksomheten har ført opp omsetningen netto istedenfor 
brutto i post 1 på omsetningsoppgaven. Vi anser dette imidlertid ikke som en betydelig feilkilde, og 
vurderer at tallene gir en relativt riktig pekepinn på omsetning innen hver enkelt kommune, og 
fordeling mellom bransjer. SSB som leverer statistikken har flere rutiner for å avdekke mulige feil i 
tallmaterialet. I denne analysen har vi i tillegg gått inn på utvalgte og sentrale virksomheter og 
sjekket kategorisering for å kvalitetssikre tallene.  

3.1.2 Definisjoner og begrepsbruk 

Når vi snakker om handel og handelsutvikling brukes det mange ulike begreper. Her er en 
beskrivelse av de viktigste: 

Dekningsgrad: Dekningsgrad er forholdet mellom faktisk detaljhandelsomsetning per innbygger i 
kommunen og omsetningspotensialet (landsgjennomsnitt). Dekningsgrad på 100 % i en kommune 
vil si at omsetningen teoretisk sett tilsvarer at de som er bosatt i kommunen gjør alle sine innkjøp 
lokalt.  

Handelslekkasje: Handelslekkasje som begrep benyttes normalt som betegnelse på dekningsgrad 
under 100%.  

Detaljhandel: Detaljhandel som begrep brukes om all handel fra butikk(også plasskrevende varer). 
Ofte brukes betegnelsen feilaktig om småvarer. I denne rapporten brukes begrepet om all handel 
fra butikk til sluttbruker. 
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Bransjen bil, båt og caravan: Bransjen bil, båt og caravan (motorvogner) er spesiell da 
omsetningen innen denne kategorien utgjør ca. 25 % av den totale omsetningen innen detaljhandel 
i Norge. Det er derfor vanlig å beregne dekningsgrader uten å regne med omsetning innen denne 
kategorien. 

 

3.2 HANDELSSITUASJON 

Avsnittet beskriver handelssituasjonen i Målselv kommune i dag med utgangspunkt i 
omsetningstall. Målet med å studere handelssituasjonen har vært å vurdere dekningsgrad innen 
varehandel i kommunen, eventuell handelslekkasje og dennes karakter. Det har derfor vært et mål 
å identifisere hvorvidt det er enkelte varekategorier som har en høyere eller lavere omsetning enn 
lands- og fylkesgjennomsnittet, samt å få en bedre forståelse av konkurransesituasjonen lokalt. For 
å få et bredt referansegrunnlag har vi også sett på omsetningen i nabokommunene, samt andre 
kommuner med en lignende størrelse og lokalisering. 

Der det er naturlig for å underbygge enkelte tema, refererer vi til funn fra kundeundersøkelsen og 
bedriftsundersøkelsen (kap 2.) I kap. 4. sammenstilles funn fra handelsanalysen med funn fra 
kundeundersøkelsen og bedriftsundersøkelsen.  

 

3.2.1 Dekningsgrad i Målselv kommune  

I gjeldende fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2003) kan vi se at dekningsgraden for Målselv 
kommune var ca. 102 % i 1997. Dette inkluderte ikke omsetning innen kategorien motorvogn eller 
drivstoff. Vi har utover denne informasjonen ikke hatt tilgang til grunnlagsmaterialet som ble lagt til 
grunn for dekningsgraden, og har derfor ikke kunnet etterprøve funnene. Tabellen under viser 
dekningsgrad i Målselv kommune for 2012. Her er omsetning per innbygger i Målselv kommune 
sammenstilt med tilsvarende tall for land og fylke. Prosenttallene beskriver hvor høy omsetningen 
er per innbygger i kommunen sammenliknet med gjennomsnittet i Norge og Troms. Et større tall 
enn 100 % tilsier at omsetningen i Målselv er høyere en lands- eller fylkesgjennomsnittet, og et tall 
som er mindre enn 100 % tilsier at omsetningen er lavere enn lands- eller fylkesgjennomsnittet og 
betegnes ofte som handelslekkasje. Dekningsgrad oppgis både for ulike varegrupper og totalt. 
Videre i rapporten brukes dekningsgrad om omsetning lokalt sammenliknet med 
landsgjennomsnittet. 

Bransjen bil, båt og caravan (motorvogner) er som nevnt spesiell. Bil og caravan har imidlertid en 
særstilling i Målselv, og vi har derfor valgt å illustrere dekningsgrad både med og uten kategorien 
motorvogner. 
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Tabell 11 Dekningsgrad Målselv kommune sammenliknet med lands- og fylkesgjennomsnitt 

Dekningsgrad Målselv 
kommune 

    
Norge 

  
Troms 

Dagligvarer       118,1 %   106,2 % 
Utvalgsvarer   85,1 %  88,0 % 
Møbler, hvitevarer, fargevarer  70,4 %  78,7 % 
Handel med motorvogner   211,0 %  202,9 % 
Byggevarer og Hagesenter  68,7 %  68,5 % 
Totalsum detaljhandel eksl. motorvogn/caravan 95,8 %   93,3 % 
Totalsum detaljhandel inkl. motorvogn/caravan 128,5 %   124,7 % 

 

Målselv kommune har en dekningsgrad for detaljhandel på 95,8 % (ekskl. motorvogner), hvilket vil 
si at det totalt omsettes nær opptil det som er landsgjennomsnittet per innbygger i kommunen. 
Handelslekkasjen er på ca. 4,2 %. Dersom man inkluderer omsetning innenfor bransjen 
motorvogner2 har Målselv en dekningsgrad på 128,7 %. Dette utløses av at Målselv har en svært 
høy dekningsgrad innen kategorien motorvogner (211% sammenlignet med gjennomsnittet for 
Norge). Innenfor dette segmentet fungerer kommunen som handelssted med regional betydning.  

Ser man på enkeltbransjer er tallene mer nyanserte: 

• Omsetting innenfor kategorien dagligvarer ligger ca. 18 % over landsgjennomsnittet og ca. 
6 % over gjennomsnittet for Troms. De høye tallene sammenlignet med 
landsgjennomsnittet kan blant annet forklares ved at enkelte matvarer som frukt og grønt 
er dyrere i Nord-Norge. At tallene er høyere enn for gjennomsnittet for Troms tilsier at ca. 6 
% av matvarene som omsettes er kjøpt av bosatte utenfor kommunen. Dette kan f.eks. 
være turister og vernepliktige. Den høye dekningsgraden på innen kategorien dagligvarer 
bekrefter også resultatene fra kundeundersøkelsen hvor respondentene oppgir at de 
handler dagligvarer lokalt. 

• Dekningsgrad på 85,1 % på utvalgsvarer viser at det er ca. 15 % handelslekkasje på dette 
området. Justert mot fylkesgjennomsnittet er lekkasjen noe mindre (12 %). At det er noe 
handelslekkasje på dette området underbygges av svar fra kundeundersøkelsen der 70 % 
av respondentene svarer at de er villig til å kjøre 30 min eller mer for å handle.  

• Omsetning i bransjekategorien Møbler, hvitevarer og fargevarer viser også noe 
handelslekkasje. Her er det noe avvik mellom dekningsgrad sett i forhold til 
landsgjennomsnittet (70,4 %) og fylkesgjennomsnittet (78,7 %).   

• For kategorien Byggevarer og hagesenter er dekningsgraden på 68,7 %. Dette er den 
varekategorien som har lavest dekningsgrad i Målselv. Dette underbygges av 
kundeundersøkelsen hvor mange har kommentert at de savner en bedre 
byggevareforretning. Dette ble også påpekt under gjennomføring av forprosjekt 
stedsutvikling Bardufoss. 

                                                      
2 inkluderer salg av bil, motorsykkel, firhjuling, snøscooter, caravan og båt – ikke traktor, og ikke engrossalg 
eller agentur. 
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• Motorvogner er den kategorien som skiller seg klares ut av alle bransjekategoriene med en 
dekningsgrad på over det dobbelte av både landsgjennomsnittet (211 %) og 
fylkesgjennomsnittet (202,9 %). Denne bransjen trekker kunder fra hele regionen. Dette 
underbygges av generell kunnskap om at kunder er villig til å reise lenger for å kjøpe 
denne type varer. Omsetningstallene viser at Målselv og Andslimoen har en sterk regional 
posisjon innenfor denne bransjen.  

• Omsetning i bransjekategorien Motorvogn bidrar sterkt til at Målselv kommune samlet sett 
kommer ut med en høy dekningsgrad innen detaljhandel (128,5 %). Uten omsetning i 
denne bransjen har kommunen fortsatt en dekningsgrad for detaljhandel på 95,8 % 
sammenlignet med gjennomsnittet for landet.  

3.2.2 Endringer siden forrige handelsanalyse 

Dekningsgraden i Målselv har gått ned fra 102 % i 1997 til 95,8% i 2012. Ut fra disse tallene alene 
tyder det på en svak negativ utvikling de siste 15 årene, men ingen dramatisk endring. Målselv 
kommune har fortsatt en god dekningsgrad for detaljhandel. 

I samme periode opplevde nabokommunen Bardu en større nedgang med endring fra 99 % til 85,8 
%. En lignende nedgang kan ses i de fleste mindre byer og tettsteder.  Dette kan blant annet 
forklares ved: 

• Strukturendringer i bransjen har ført til at vi har fått færre og større forretninger. Disse er 
avhengig av et større omland og kundegrunnlag, og ønsker derfor å lokalisere seg i større 
byer og tettsteder enn før. 

• Økt mobilitet (reisevillighet) blant kundene og dermed også mindre trofasthet mot det 
lokale markedet. De unge respondentene i kundeundersøkelsen (18-30 år) svarer at de er 
mer reisevillig og mindre trofast en de øvrige respondentene, noe som kan underbygge 
dette.  

• Vi har i samme periode sett en økning i netthandelen. Dette har hatt spesielt stor effekt på 
varekategorien utvalgsvarer, og antas å ha størst påvirkning på konkurransesituasjon i 
mindre sentra der vareutvalget er begrenset. 

Fylkesdelplanen for kjøpesenter sier følgende om handelslekkasje: «Små sentra i mange av 
Troms-kommunene er en naturlig forklaring på at det er mange kommuner med betydelig 
handelslekkasje. Denne type kommuner, med begrensede muligheter til handelsutvikling, vil alltid 
ha en viss handelslekkasje. Paradoksalt nok er handelslekkasje er en forutsetning for at det skal 
utvikles gode regionale sentre med et bredt tilbud til et omland som omfatter flere kommuner.» 

Siden 1997 da fylkesdelplanen ble laget har det foregått en handelsutvikling i både Tromsø og 
Lenvik (Finnsnes), som har opprettholdt sine posisjoner som regionale handelssentra (Lenvik 
hadde både i 19973 og 2012 en dekningsgrad på 139 %. At Finnsnes har en sterk posisjon i 
regionen har betydning forutsetningene for handelsutvikling på Bardufoss.  

                                                      
3 Fylkesdelplan for handel og senterstruktur i Troms (2003) 
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Med bakgrunn i utviklingen de siste 15 årene ville man kunne forvente at nedgangen i detaljhandel 
i Målselv kommune kunne vært mer omfattende. At kommunen fortsatt har en dekningsgrad på 
nesten 100% bør dermed oppfattes som positivt. 

 

3.3 FORVENTET DEKNINGSGRAD 

De fleste kommuner i Norge opplever handelslekkasje. Dette blant annet fordi mange 
handelsvirksomheter krever et kundegrunnlag som er større enn det man finner i kommunen. Dette 
er handelsvirksomheter som kun vil etablere seg i kommuner/bysentre av en viss størrelse, eller 
med en sentral lokalisering i en region som gjør at de har kort reisevei til et større handelsomland. 
Når begrepet handelslekkasje brukes i en liten eller mellomstor kommune er det derfor viktig å 
samtidig vurdere hva som er en en ideell og forventet dekningsgrad. 100% er et rent statistisk 
ideal. Kommunegrensene setter rammer for disse tallene, mens vi samtidig vet at disse grensene 
ikke har samme betydning i hverdagen til folk flest. Samtidig vet vi at kommuner med lavt 
innbyggertall ofte ikke har et stort nok kundegrunnlag til at det kan drives omfattende 
handelsvirksomhet på en økonomisk bærekraftig måte. Det bør vurderes hvorvidt det er sannsynlig 
for den enkelte kommune å oppnå 100% dekning av varetilbud innenfor kommunens grenser, eller 
om det reelle potensialet er lavere eller høyere.  

 

3.3.1 Vurdering av forutsetninger 

Under følger en vurdering av Målselv kommune sine forutsetninger for handelsvirksomhet, med 
utgangspunkt i tre grunnleggende faktorer: 

• Befolkning/handelsomland 

• Sentrumsstruktur (naboer) 

• Besøkende (turisme og gjennomfart) 

 

Befolkning/handelsomland 

Størrelsen på lokalmarkedet er av vesentlig betydning for hvorvidt et handelssentrum har livets rett 
eller ikke. Målselv kommune har i overkant av 6500 innbyggere, og ligger i en region i Norge med 
relativt sett lav befolkningstetthet og spredt bosetting. Handelsomlandet inkluderer også tettsteder i 
kommunene Bardu og Sørreisa som er noe mindre enn Målselv. Samtidig ligger disse 
nabokommunene innenfor handelsomlandet til andre og større sentra. Erfaringsmessig ser vi at 
kommuner med et kundegrunnlag på under 10.000 ofte har vanskelig for å opprettholde et 
lokalsenter med bredt vareutvalg. 

Sentrumsstruktur 

Den regionale konteksten et sentrum inngår i definerer konkurransesituasjonen og forutsetninger 
for å trekke kunder eller miste kunder. Tromsø er regionalt tyngdepunkt og i særklasse den største 
byen i Troms, med det største vareutvalget og omsetning innen detaljhandel i regionen. Finnsnes 
er likevel det senteret som i størst grad påvirker konkurransesituasjon i Målselvkommune. 
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Finnsnes er regionssenter for Midt-Troms. I fylkesdelplan for kjøpesenter beskrives Finnsnes slik: 
"byen er kommunikasjonsknutepunkt og regionens tyngdepunkt for de fleste aktiviteter, tjenester 
og serviceområder." Lenvik kommune har nærmere 11 500 innbyggere, det vil si om lag 75 % 
høyere innbyggertall enn i Målselv kommune. I tillegg kommer en rekke småkommuner (Berg, 
Torsken, Tranøy, Dyrøy og Sørreisa) som gir et totalt innbyggertall i Finnsnesregionen på nærmere 
20 000. Dette er godt over 3 ganger så stort kundegrunnlag som Målselv kan vise til, og utgjør en 
betydelig forskjell når det gjelder forutsetninger for detaljhandel – både når det gjelder omsetning 
og vareutvalg. 

Besøkende 

Turisme, gjennomfart og besøkende til kommunen kan bidra til å øke markedsgrunnlaget og sikre 
en god detaljhandelsomsetning også i små kommuner. Målselv kommune har hatt en positiv 
utvikling innen reiseliv de siste årene, særlig med utgangspunkt i utbyggingen av Målselv 
fjellandsby. Tilbakemeldinger gitt under Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss tyder på at dette 
foreløpig ikke har hatt stor innvirkning på sentrumshandelen, med unntak av dagligvarehandel. 

Forsvaret har en betydelig tilstedeværelse på Bardufoss. Utover at de bosetter og sysselsetter en 
rekke personer, gir de også et økt markedsgrunnlag gjennom både besøkstrafikk og stasjonerte 
vernepliktige. Felles for begge disse gruppene er at de har sitt handelssentrum andre steder i 
landet, og dermed sannsynligvis ikke legger igjen mye penger i utvalgsvarer på Bardufoss. Disse 
gruppene bidrar derimot til et økt markedsgrunnlag for overnatting, kultur, bespisning og uteliv, 
samtidig som vernepliktige/militærleiren antakelig også benytter lokal dagligvare.  

En eventuell gjennomfartstrafikk kan påvirker markedsgrunnlaget betydelig. Bardufoss ligger langs 
E6 og har noe gjennomfartstrafikk som vil kunne påvirke detaljhandelen. Trafikkundersøkelser 
likevel viser at trafikken på denne delen av E6 er relativt lav, og har en stor andel lokaltrafikk 
Betydningen av dette er dermed ikke spesielt stor, selv om noe av trafikken er turistbusser. 

Konklusjon 

Målselv kommune har et begrenset kundegrunnlag lokalt. Kommunen er samtidig nabo med Lenvik 
som er et regionalt tyngdepunkt for handel. Kommunen har per i dag noe turisme, men ikke i en 
slik grad at det er av stor betydning for omsetning i kommunen.  Med utgangspunkt i en slik 
vurdering bør man kunne forvente at kommunen har en dekningsgrad innen detaljhandel som 
ligger et stykke under 100%.  

Med en dekningsgrad på 95,8 % vurderer vi at Målselv kommune har en høyere omsetning enn det 
man skulle kunne forvente ut fra forutsetningene.  

3.3.2 Referansetall – sammenligning med andre kommuner 

For å kunne underbygge vurderingen av forutsetninger har vi også hentet inn tall fra et utvalg 
kommuner i tilnærmet samme situasjon, kalt referansekommuner. To referansekommuner er valgt 
ut på bakgrunn av regional beliggenhet og størrelse. De to referansekommunene Jevnaker og 
Trøgstad inngår i en liknende regional sentrumsstruktur som Målselv kommune, samtidig som 
innbyggertallet i kommunene er tilnærmet likt Målselv. Omsetningstallene i kommunene var ikke 
kjent når utvalget ble gjort. I tillegg er Bardu tatt med som referansekommune. Bardu kommune har 
noe lavere folketall, men inngår i samme sentrumsstruktur som Bardufoss, og har en betydelig 
tilstedeværelse av Forsvaret samtidig som sentrum også er knyttet til E6. 
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Hver kommune har sine særegenheter, men med utgangspunkt i noen overordnede faktorer kan vi 
sammenlikne på tvers. Dette er kun ment som en indikator. 

 

Figur 11 Dekningsgrad i Målselv kommune i utvalgte kategorier, sammenliknet med 
referansekommuner. 

 

Sammenlikning med de tre referansekommunene indikerer at Målselv kommune har en relativt sett 
høy dekningsgrad, og underbygger konklusjonen i forrige avsnitt om at kommune har en langt 
sterkere detaljhandel enn det forutsetningene skulle tilsi. 

 

3.3.3 Senterstruktur Målselv kommune 

For å få en oversikt over geografisk fordeling av omsetning internt i kommunen er man med 
avhengig av å se på en fordeling med utgangspunkt postnummer. I Målselv kommune sitt tilfelle er 
avviket mellom postnummer og senterstruktur for stor til at disse tallene vil gi noen mening. 
Samtidig må deler av tallmaterialet holdes tilbake av personvernhensyn dersom det er for få 
virksomheter innenfor en gitt varekategori. Dette gir utslag på omsetningstall fra mindre sentra der 
det kun er et fåtall virksomheter.  

Dersom vi skal si noe om dagens senterstruktur i Målselv kommune må vi støtte oss på et mer 
overordnet tallmateriale, resultatene fra kundeundersøkelsen og kunnskap om senterstruktur fra 
stedsutviklingsprosjektet.  

Omsetningstall viser at dagligvarer handles lokalt. Kategorien dagligvarer har en dekningsgrad som 
ligger over snittet for Troms (106,2 %). Kundeundersøkelsen bekrefter disse tallene, og viser 
samtidig tydelig at folk gjør kjøper dagligvarer i sitt nærmeste lokalsentrum. 95,2% oppgir at de 
handler matvarer der de bor eller ved arbeidsplassen. Samtidig viser svarene at Andselv skiller seg 
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ut. Andselv er det eneste tettstedet i kommunen hvor en høyere andel av respondentene sier at de 
gjør sine daglige innkjøp enn de som regner Andselv som sitt lokalsenter. 

Andselv sin rolle som kommunesentrum kommer tydelig frem i kundeundersøkelsen. Andselv er 
oftere besøkt, og besøkes jevnlig av beboere fra hele Målselv (se Figur 2 og Figur 8). Andselv har i 
dag en tydeligere sentrumsrolle enn de andre tettstedene i kommunen. Andslimoen benyttes i 
mindre grad som handelssentrum, men Målselvsenteret bidrar til at dette også har en viss posisjon 
som sentrum. I tillegg har Andslimoen spesialforretninger som gjør Målselv til et regionalt 
tyngdepunkt innen bil/caravan. Stor andel besøk her er dermed sannsynligvis fra handlende som er 
bosatt utenfor kommunen. Svar fra bedriftsundersøkelsen kan også tyde på at Andselv og 
Andslimoen skiller seg ut. Disse to stedene er overrepresentert blant respondentene (se Tabell 1) 
og de svarer samtidig at de har stort besøk av kunder fra andre steder (se Tabell 7). 

En overordnet kartlegging av virksomheter viser at Andselv i tillegg til dagligvare har den største 
konsentrasjonen av sentrumsfunksjoner. Andslimoen har en rekke virksomheter innen kategorien 
plasskrevende varer, og har i tillegg flere sentrumsfunksjoner(Målselvsenteret). De øvrige sentrene 
har hovedsakelig dagligvarer, men også i tillegg enkelte spesialbutikker.  

 

3.3.4 Handel og verdiskaping 

I del 1 av handelsanalysen som ble gjennomført i forbindelse med stedsutviklingsprosjektet ble 
sammenhengen mellom handel og verdiskaping drøftet. Som vist til i analysens del 2, har 
kommunen en relativt sett god handelsdekning sett i sammenheng med regional sentrumsstruktur 
og konkurransesituasjon. Som påpekt i analysens del 1 vil en slik situasjon kunne føre til at nye 
etableringer ikke nødvendigvis styrker handel i kommunen i form av bedre dekningsgrad, men 
heller konkurrerer med eksisterende handelsvirksomheter i kommunen. I en slik situasjon er 
verdiskapingen knyttet til etableringer av nye handelsvirksomheter liten, og i noen tilfeller negativ. 
For drøftingen i sin helhet henvises til stedsutviklingsprosjektets Sluttrapport del 3 – Drøfting av 
rammevilkår for handel, kapittel 3. 

Forutsetningene for vekst innen handel i kommunen er i størst grad knyttet til økt kundegrunnlag. 
Omsetningstallene viser at dagens virksomheter får mye ut av det lille grunnlaget de har i 
kommunen. Mulighetene for videre utvikling innen handel er derfor sannsynligvis i størst grad 
knyttet til økning av kundegrunnlaget. Dette er knyttet til enten økt bosetting, økt turisme eller økt 
næringsvirksomhet innen andre bransjer enn handel.  

Slik situasjonen er i dag vil det kunne vise seg at hovedutfordringen ikke blir å øke dekningsgraden 
i kommunen, men å beholde den på dagens nivå. Virksomhetene vil fortsette å møte økt 
konkurranse både regionalt og fra netthandel. Det blir derfor viktig for det videre arbeidet med 
utvikling av handel i kommunen å videreutvikle og styrke eksisterende virksomheter. 

Analysen viser samtidig at bransjekategorien motorvogn har en høy dekningsgrad i kommunen. Vi 
vet også fra før at dette er en bransje som henter kunder fra et regionalt marked. Dersom denne 
bransjen kan styrkes ytterligere, er dette den type varehandel som i størst grad vil kunne bidra til 
økt verdiskaping da den ikke er i direkte konkurranse med lokale bedrifter. Dermed vil økt 
omsetting og flere arbeidsplasser bidra til netto økning også i kommunen. 
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3.4 OPPSUMMERING 

Målselv kommune har en dekningsgrad innen handel på 95,8 % eksklusiv bransjekategorien 
motorvogn/caravan. Inklusive denne kategorien, er dekningsgraden på 128,5 %. 

Ser man på enkeltbransjer, har dagligvarer og Motorvogn/caravan høy dekningsgrad, mens 
Byggevarer og hagesenter er den bransjekategorien med høyest handelslekkasje. 

Det har vært en liten nedgang i dekningsgraden siden forrige analyse i 1997, som kan forklares av 
utviklingstrekk innen handel generelt knyttet til strukturendringer i bransjen, økt mobilitet og økt 
netthandel. 

Med utgangspunkt i Målselv kommune sine forutsetninger knyttet til befolkning, sentrumsstruktur i 
regionen og besøkende, vurderes dekningsgrad innen varehandel som sterkere enn 
forutsetningene skulle tilsi. Dette underbygges av referansetall fra andre kommuner i en liknende 
situasjon. 

Det kan vise seg at hovedutfordringen fremover ikke blir å øke dekningsgraden i kommunen, men 
å beholde den på dagens nivå.  
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4 Oppsummering 

4.1 SAMMENSTILLING AV SVAR FRA ANALYSEN 

Hensikt med handelsanalysen har vært å beskrive dagens handelssituasjon for å kunne etablere et 
kunnskapsgrunnlag for videre utvikling i kommunen. Som grunnlag for arbeidet er det gjennomført 
spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis kunder og bedrifter. Samtidig er det hentet inn 
omsetningstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Svarene og tallmaterialet fra disse to kildene er 
deretter analysert. 

Omsetningstall viser at Målselv kommune har en dekningsgrad innen handel på 95,8 % eksklusiv 
bransjekategorien motorvogn/caravan. Inklusive denne kategorien, er dekningsgraden på 128,5 %. 
Med utgangspunkt i Målselv kommune sine forutsetninger knyttet til befolkning, sentrumsstruktur i 
regionen og besøkende, vurderes dekningsgrad innen varehandel på 95,8 % som sterkere enn 
forutsetningene skulle tilsi. Dette underbygges av referansetall fra andre kommuner i en liknende 
situasjon. 

Handels- og næringsaktørene på Bardufoss er relativt sett positive til videre utviklingsmuligheter, 
og 2/3 av bransjen har opplevd vekst de siste 5 årene.  

At det eksisterer handelslekkasje er forventet, og bekreftes av kundeundersøkelsen der over 2/3 
oppgir at de handler utenfor kommunen en gang i måneden eller oftere. Tilsvarende mange av 
respondentene oppgir også at de er villig til å kjøre i 30 min eller mer for å handle. Samtidig oppgir 
respondentene i bedriftsundersøkelsen at de har et stort innslag av kunder bosatt utenfor 
kommunen. Disse svarene bekrefter en generell tendens knyttet til økt mobilitet blant kundene. 
Samtidig viser det dynamikken i handelen regionalt. 

Regionalt er det Finnsnes og Tromsø som pekes ut som de viktigste konkurrentene. Dette er 
sentra med langt større kundegrunnlag enn Bardufoss, og bedre forutsetninger for å lykkes som 
handelssentrum. Utover den regionale konkurransen møter også virksomheter nå i større grad 
konkurranse fra netthandel. Undersøkelsen bekrefter at unge kunder handler mest på nett. Blant 
de under 30 år er det 8 % som handler på nettet ukentlig og 52 % som handler på nettet hver 
måned. 

Kundeundersøkelsen viser et avvik mellom forventninger til tilbudet på Bardufoss, og de faktiske 
forutsetninger som ligger til grunn for dette tilbudet. Samtidig er svarene fra kundene motstridige da 
de også svarer at de er fornøyd med det lokale tilbudet. Det kan tyde på at det kundene savner 
ikke er vesentlige mangler.  

Dersom man ser på bransjekategorier ser man forskjeller på tvers av bransjer. Dagligvarer har en 
høy dekningsgrad i kommunen. Kundeundersøkelsen bekrefter også at matvarer er noe man 
handler lokalt. Det vil si at dagligvarene i kommunen i stor grad baserer seg på et lokalt 
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kundegrunnlag. Andselv skiller seg fra de andre sentrumsområdene da området i større grad enn 
de andre sentrene er handelssted for bosatte i hele kommunen.   

Bransjekategorien motorvogn/caravan er den som står sterkest, med en dekningsgrad på over 
200%. Dette er en bransje som trekker stor del av kundene sine bosatt utenfor kommunen, og 
dermed bidrar til lokal verdiskaping. 

Byggevarer og hagesenter er den bransjekategorien med høyest handelslekkasje. Dette bekrefter 
tidligere kommentarer og innspill fra Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss. 

Kundeundersøkelsen bekrefter også tidligere innspill om at variert tilbud og "alt på et sted" er 
avgjørende for et sentrums konkurranseevne. Dette stiller krav til samarbeid lokalt, og initiativet fra 
Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss om økt samarbeid og tiltak for å bedre dette blir tatt godt i mot. 
Virksomhetene er også villig til å bidra til å få dette til. 

Slik situasjonen er i dag vil det kunne vise seg at hovedutfordringen ikke blir å øke dekningsgraden 
i kommunen, men å beholde den på dagens nivå. Virksomhetene vil fortsette å møte økt 
konkurranse både regionalt og fra økt netthandel. Foreløpig står Bardufoss sterkere enn det 
forutsetningene skulle tilsi. Mulighetene for videre utvikling innen handel er derfor sannsynligvis i 
størst grad knyttet til økning av kundegrunnlaget. Dette er knyttet til enten økt bosetting, økt 
turisme og økt næringsvirksomhet innen andre bransjer enn handel.  

 

4.2 VIKTIGE HENSYN FOR DEN VIDERE PLANLEGGINGEN AV HANDEL I 
KOMMUNEN 

Analysen er gjort i forlengelse av Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss. Forprosjektet resulterte i 
strategi og handlingsplan for videre utvikling av de sentrale områdene i Målselv kommune, vedtatt i 
kommunestyret 20.06.2013. Med bakgrunn i nye opplysninger fra denne handelsanalysen følger 
under ytterligere innspill til utviklingsplanene. 

• En sentral utfordring er forventningsnivået blant kommunens innbyggere, som er høyere 
enn det man reelt sett vil kunne forvente å finne i en så liten kommune. I analysen 
vurderes situasjonen å være motsatt: tilbudet og omsetningen lokalt fremstår som sterkere 
enn det man kan forvente ut i fra kommunens forutsetninger. 

• Dagligvare har en høy dekningsgrad, som tyder på at bransjen er nær metningspunktet 
lokalt. Målselv kommune har samtidig en forretningsstruktur der vært tettsted har sin egen 
dagligvare, og kundeundersøkelsen viser at kundene er patriotiske. Denne strukturen 
fremstår som viktig, og opprettholdelse av dagligvarestrukturen vil være et viktig poeng i 
den videre utviklingen.  

• Spørreundersøkelsen viser at de unge kundene har andre og nye handlevaner, og gir et 
signal om kommende endringer i bransjen generelt. Dette byr på nye utfordringer. 

• Kundene trekker frem at det å finne "alt på et sted" er helt sentralt når de bestemmer seg 
for hvor handleturen legges. Selv om Bardufoss har andre forutsetninger enn Finnsnes og 
Tromsø, kan sentrum i kommunen bedres på dette punktet, og dermed styrke den samlede 
konkurransekraften lokalt. Dette betyr at det må jobbes med å fylle ut tilbudet, samtidig 
som det må jobbes strategisk på overordnet nivå. Dette krever samarbeid på tvers av 
virksomhetene. I spørreundersøkelsen blir enkelte varekategorier blir tilbudet i enkelte 
varekategorier omtalt som mangelfullt. Satsing på disse vil kunne bidra til å styrke 
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Bardufoss generelt. De to varekategoriene som utpekes spesielt er byggevare og 
sengetøy/gardiner/interiør. 

• Verdiskaping lokalt er i størst grad knyttet til innsats innen andre næringer enn handel. 
Videre utvikling av et sterkt handelstilbud lokalt er dermed kun til en viss grad avhengig av 
innsats knyttet til å styrke handelstilbudet i seg selv, og vel så mye til andre 
innsatsområder som kan bidra til å skape nye og bedre forutsetninger for å drive handel 
(ringvirkninger). 

• Med utgangspunkt i dagens handelssituasjon er det bransjekategorien Motorvogn/caravan 
som står sterkest regionalt gjennom virksomhetene på Andslimoen. Vekst innenfor denne 
bransjen vil også bidra med størst verdiskaping da den ikke utkonkurrerer lokale bedrifter. 
Tilrettelegging for dette kan bidra til videre styrking av denne bransjen, og dermed 
omsetning i kommunen. 

• Med utfordringene som vil dukke opp de neste årene vil samarbeid på tvers av 
virksomheter og kommunen bli enda viktigere, og det blir viktig å skape gode vilkår for 
dette samspillet. Her kan kommunen spille en viktig rolle. Dette er konkret beskrevet i 
handlingsplan fra Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss. 
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