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Projektbeskrivelse 
 
Det er hensigten med projektet at undersøge mulighederne for at afsætte 
varmen fra Nuuk kommunes forbrændingsanlæg og at undersøge 
mulighederne for at starte et væksthus i Nuuk som aftager af varmen. 
Forbrændingsanlægget producerer store mængder af varme, på årsbasis 
over 25 GWh, hvoraf ca. 18 GWh bliver videresolgt til Nukissiorfiit som 
leverer varmen videre til forbrugerne på Nuussuaq. 
Kontrakten med Nukissiorfiit om leverancer er imidlertid blevet opsagt, 
derfor står forbrændingsanlægget snart med et stort energipotentiale som 
ikke kan udnyttes.  
Lykkes det ikke at finde alternative anvendelsesmuligheder for varmen, 
skal den bortskaffes via forbrændingsanlæggets køletårne til det fri, 
hvorved ingen får glæde af den, og samtidig vil det koste ca. 1,5 mill. kr. 
årligt i elforbrug at bortskaffe den. 
Der er således al mulig grund til at finde alternative anvendelsesmuligheder 
for varmen. 
Som et alternativ er peget på et væksthus, som kan aftage en del af 
overskudsvarmen, forsyne Grønland med  friske grønsager, tilføre byen 
nogle nye arbejdspladser og fortrænge en import og derved bedre 
Grønlands handelsbalance. 
 
Produktionsmuligheder 
 
Det antages at et væksthus på ca. 1000 kvm kan dække Nuuks forbrug med 
tomat og agurk, samt skabe mulighed for eksport til de nærmeste byer, 
f.eks. Maniitsoq og Sisimiut. 
Størrelsen er i overkanten, hvis produktionen kun skal dække forbruget i 
Nuuk, men 1000 kvm giver mulighed for eksport til andre byer og/eller 
mulighed for dyrkning af andre kulturer, f.eks. peberfrugter, krydderurter 
og salater,  
Antagelsen bygger på importtal for Grønland. I 1999 blev der f. eks. i alt 
importeret 58 tons tomater og 37 tons agurker. Kilde: Grønlands statistik. 
 
Fysiske og tekniske forhold 
Valg af væksthustype 
 
I forbindelse med opførelsen af Buksefjordsværket blev der udarbejdet 
rapporter omkring et væksthus i Nuuk. Disse rapporter, en rapport fra 
Nordvestjysk Folkecenter for vedvarende Energi, interviews med danske 
og islandske gartnerier, samt importtal for frugt og grønt til Grønland, er 
anvendt til at indkredse væksthustype, størrelse, arealbehov og 
investeringsbehov. 
 
Som hustype er valgt det såkaldte blokhus frem for fritliggende huse, da 
blokhuset indebærer en række økonomiske og driftsmæssige fordele. 
Opførelsesudgifterne er lavere og driften kan gøres mere rationel. 
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De fritliggende huse har den fordel at de kan give lidt bedre lysforhold, 
men prisen er et større energiforbrug, betydeligt dårligere driftsforhold, 
samt 30-40% højere investeringer pr. produktionsenhed. 
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi har erfaringer med et 
lavenergivæksthus.  
Centret forsker i vedvarende energi og vores interesse var at få forevist 
deres lavenergivæksthus, hvor man akkumulerer varmen fra solens 
indstråling, og derved får et energioverskud fra væksthusproduktionen. Den 
overskydende energi leveres til centrets fjernvarmenet.  
Lavenergivæksthuset er opført med tilskud fra EU som forsøg. De 
foreløbige resultater ved driften viser at væksthusfrugterne kan dyrkes med 
ca. det halve energiforbrug i forhold til traditionel drift. 
Da opførelsesudgifterne til et lavenergivæksthus er ca. dobbelt så store som 
til et traditionelt, har lavenergiprincippet kun interesse i områder, hvor 
energiprisen er meget høj. Dvs. at et lavenergivæksthus har ingen 
økonomisk interesse for Grønland, hvor energipriserne er meget lave og 
spildvarmen fra forbrændingsanlægget i princippet er gratis, men der kan 
være politiske og miljømæssige  interesser i alligevel at reducere 
energiforbruget. 
 
Energibehov 
 
Det skønnes at væksthusets energiforbrug i alt  vil være ca. 1100 MWh, 
varme og el, heraf udgør supplerende vækstlys årligt ca. 500 MWh.  
Der er regnet med dobbelt glaslag (U-værdi = 3W/kvm) med gardin til at 
holde på varmen om natten.  
Af hensyn til  planternes trivsel skal der under alle omstændigheder 
etableres en eller anden form  for afskærmning f.eks. gardin, for ikke at 
”stresse” dem om sommeren, hvor de får lys hele døgnet.  

 

 Det samlede energiforbrug og fordeling fremgår af figur figur 1. 
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Figur 1 
Figuren viser (ikke overraskende) at tilførslen af energi er størst i 
vintermånederne, op til ca. 300 MWh i januar/februar. 
Figuren viser desuden at der ikke skal tilføres energi i juni og juli måned 
p.g.a. det store gratis tilskud af solvarme. 
Som det fremgår af kurven ”Solindstråling, ”gratis” varme” har solen et 
energipotentiale hele året rundt, naturligvis størst midt på sommeren, hvor 
potentialet ligger på ca. 120 MWh i juni måned, for et væksthus som det 
påtænkte. Dette potentiale kan man overveje senere  at udnytte. 
 
Forbrændingsanlæggets varmeproduktion 
 
Nuuk kommunes forbrændingsanlæg har en installeret effekt på 3,5 MW og 
producerer årligt ca. 25600 MWh varme. Heraf går ca. 7200 MWh til 
egetforbrug og ledningstab, dvs. at der årligt kan sælges ca. 18400 MWh. I 
dag aftager Nukissiorfiit hele produktionen. 
 
 
Figur 2 viser forbrændingsanlæggets produktion og salg, sammenholdt med 
væksthusets. Tallene for produktion og salg er forbrændingsanlæggets egne  
opgørelser for  år 2000. 

 
Figur 2 
 
Som det ses af figuren, er produktionen af varme meget uregelmæssig. 
Dette skyldes de varierende tilførsler af affald. 
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Ligeledes ses at kurven for salg også viser store udsving over året. Dette 
skyldes at år 2000 klimamæssigt har været ”unormalt” i forhold til 
gennemsnittet. 
Den nederste kurve viser den mængde energi som væksthuset forventes at 
aftage. 
 
Figur 3 

 
Figur 3 viser værdien af importen af forskellige frugt og grønsager i 
perioden 1994- 1999.  
Se bilag 1 for detaljer. 
 

 
 

 
Figur 4 
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Figur 4 viser importen i ton af tomat, agurk og peberfrugter i perioden 
1994-1999. 
Se bilag 2 for detaljer. 
 
Placering 
 
Det mest oplagte sted at placere et væksthus er ved forbrændingsanlægget i 
Nuuk. Her er gratis vand lige i nærheden, fra elven øst for 
forbrændingsanlægget, specielt i sommerperioden, og der er overskud af 
varme fra forbrændingsanlægget.  
 
 

 
Mål 1:5000 
 
Kortet viser hvor væksthuset kan placeres. Placeringen ligger tæt på 
forbrændingsanlægget og elven, som kan levere vand til produktionen.  
Som det fremgår af bilag 1, blev der i 1999 gennemsnitligt produceret 2,1 
GWh varme pr. måned på forbrændingsanlægget, så der er rigelig kapacitet 
til et gartneri.  
 
 
Afsætningsmuligheder 
 
Omregnet til forbrug pr. indbygger pr. år svarer det nuværende til ca. 0,9 kg 
tomat eller 9 stk., og ca. 1,4 kg agurk eller  5 stk. Forbruget synes meget 
lavt og vil uden tvivl kunne øges ved en forøgelse af kvaliteten og en 
sænkning af prisen. 
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En stikprøveundersøgelse af priserne her i Nuuk foretaget d. 20.juni 2001, 
viste at tomater kostede 100 kr. pr. kg i KNI og agurker 23 kr. pr. stk. i 
Brugsen. 
Et væksthus på 1000 m2 antages at kunne give følgende udbytter: Tomat 
ca. 40 tons, agurk ca. 150.000 stk., under forudsætning af at hele arealet 
benyttes til dyrkning af kun disse to kulturer.  
Hvis arealet også anvendes til andre afgrøder, f.eks. peberfrugter, 
krydderurter, salater o.a., nedsættes de mulige produktionstal naturligvis 
tilsvarende for tomat og agurk. Som det ses af figur 2, bliver der importeret 
ganske store mængder peberfrugter, om end importen svinger voldsomt år 
for år. Importen var størst i 1995 med 24 ton. Importtallene indikerer dog, 
at der er store muligheder for at også at afsætte peberfrugter. 
 
Anlægsudgifter 
 
Det antages at et væksthus på 1000 kvm vil kunne opføres for ca. 7 mill. kr. 
Beløbet er skønnet ud fra tidligere udarbejdede overslag og rapporter, 
tillempet de nuværende grønlandske byggepriser. Der er regnet med at 
byggemodning vil udgøre ca. 1 mill. kr. i alt. 
  
Rentabilitet 
 
Ud fra danske erfaringer kan følgende hovedtal for rentabiliteten opstilles: 
   
Salgsindtægter   
Agurk 150.000 stk. á kr. 10,00 Kr. 1.500.000  
Tomat   40.000 kg  á  kr. 40,00 Kr. 1.600.000 
Omsætning  Kr. 3.100.000 
Omkostninger, drift   
Produktionsomkostninger Frø, dyrkningsmedier, gødning Kr.    100.000 
Salgsomkostninger Emballage, transport Kr.      60.000 
Materialetransport fra DK  Kr.      20.000 
Lønudgifter  Incl. Ledelse, adm.,forsikring Kr.    575.000 
Boligudgift, leder  Kr.    100.000 
Omkostninger energi   
Vand 1000 m3 á kr. 5 Kr.      50.000 
Varme   600 MWh á kr. 0,44 Kr.    264.000 
El   500 MWh á kr. 0,58 Kr.    290.000 
CO2     23,8 t á kr. 18/kg  Kr.    430.000 
Resultat før afskrivninger  Kr. 1.211.000 
Afskrivninger 10 % af 7 mill. kr. Kr.    700.000 
Overskud før renter  Kr.    511.000 
Gennemsnitlig rente pr. år 7 % p.a. 7 mill.kr. 10-årigt Kr.    257.157 
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Det er i beregningerne forudsat at: 
• Hele produktionen kan afsættes 
• Detailpriserne vil ligge ca. 25 % under de nuværende priser på 

importerede grønsager. 
• Varmen købes til Nukissiorfiits nuværende priser. Hvis prisen f.eks. 

sænkes til det niveau som Nuuk kommune sælger til, vil overskuddet 
øges tilsvarende. 

• El købes til Nukissiorfiits industritakst. Øges prisen, vil overskuddet 
mindskes tilsvarende 

• Prisen på CO2 er den som Nuuk Imeq videresælger til. Denne pris er 
meget høj og det bør overvejes at producere CO2 selv, især fordi Nuuk 
Imeq ikke med det nuværende prdduktionsanlæg vil kunne levere de 
nødvendige mængder. Mindskes prisen på CO2, øges overskuddet 
tilsvarende. 

• Vand fra den nærliggende elv antages at have en tilpas kvalitet til 
produktionen. Dette bør dog undersøges nærmere.  

 
Konklusion 
 
Lokal produktion af agurk og tomat ser økonomisk attraktivt ud, men det er 
et problem at der ikke kan produceres CO2 i tilstrækkelige mængder her i 
Nuuk. 
Uden tilsætning af CO2 vil produktionen formentlig falde til ca. det halve 
og  vil derfor vanskeligt blive rentabel. 
Det bør derfor overvejes at udvinde CO2 fra forbrændingsanlæggets 
røggasser. 
Alternativet at producere CO2 på olie eller gasafbrænding er ikke realistisk, 
fordi der næppe findes så små anlæg på markedet, som Nuuk kommune 
skal bruge.  
 
Nuuk Imeq oplyser at deres anlæg kan producere 45 kg pr. time og et 
væksthus som det påtænkte, behøver kun ca. 3 kg pr. time.    
Producenten som har leveret Nuuk Imeqs anlæg bygger i dag anlæg med en 
mindstestørrelse på 80 kg pr. time., dvs. en kapacitet som er alt for stor i 
forhold til behovet. 
Nuuk Imeq oplyser dog, at deres anlæg skal udskiftes i nær fremtid, så det 
er da muligt at de vil kunne overtales til at købe et større anlæg end 
nødvendigt for deres behov, hvis Nuuk kommune eller væksthuset aftager 
en del af overproduktionen. Det vil sandsynligvis være muligt at aftale en 
pris for CO2 som er betydeligt lavere end den nuværende salgspris. 
 
Vandkvaliteten af den nærliggende elv bør undersøges nærmere. 
 
Det er i beregningerne forudsat, at el kan købes til den gældende 
industritakst her i Grønland. Hvis el skal købes til normaltakst, vil projektet 
ikke være rentabelt. 
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Alternativt kan forbrændingsanlægget selv producere el på baggrund af en 
Stirling-motor. En sådan motor forventes at være klar til serieproduktion i 
løbet af et par år. 
Produktion af el via egen dieselmotor og generator er også en mulighed. 
Produktion med lystilskud stiller store krav til personalet Med et dygtigt 
personale kan produktion og vækst øges betragteligt, men der er også risiko 
for det modsatte ved forkert dosering. 
 
Et væksthus som det skitserede formodes at kunne beskæftige 2 
fuldtidsansatte. 
 
Der er i rentabilitetsberegningen regnet med en produktion og effektivitet 
svarende til danske gartnerier. Under opstartfasen skal man nok regne med 
en lavere produktivitet. 
 
Muligheden for at afsætte overskudsvarme fra forbrændingsanlægget er 
ikke stor. Et væksthus som det beskrevne vil kunne aftage ca. 2 % af den 
nuværende produktion. 
Hvis forbrændingsanlægget også forberedes til at kunne producere el, vil 
der kunne afsættes i alt ca. 4 % af den nuværende produktion til 
væksthuset. 
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Opsummering 
 
 Opførelse af et væksthus har følgende fordele: 
 
• Mulighederne for at afsætte overskudsvarme fra forbrændingsanlægget 

vil øges, hvilket vil være en fordel for anlæggets økonomi. 
• Råvandskvaliteten vil antagelig være tilstrækkelig så belastningen af 

vandværket kan undgås. 
• Varmebehovet kan dækkes via vækstlys og restvarme fra 

affaldsforbrændingen.  
• Væksthuse kan give et energioverskud som kan anvendes til 

fjernvarme. Solenergi og elenergi anvendes først til biologisk vækst, 
hvorefter resten udnyttes af fjernvarmekunder.  

• Billigere og bedre grønsager. Kvaliteten og holdbarheden af 
grønsagerne vil kunne forbedres betydeligt i forhold til de nuværende 
importerede. 

• Flere arbejdspladser i Nuuk og dermed flere skatteindtægter. Et 
væksthus som det påtænkte, vil kunne beskæftige 2 fuldtidsansatte. 

• Fortrængning af import til gavn for Grønlands handelsbalance. 
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             Bilag 1 

 
             Værdi af importerede frugt og grønt.  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 
  Værdi i 1.000 kr      
Kartofler, fersk/kølet        583        517        836     4.879      8.986     4.529 
Tomater, fersk/kølet        417        363        296        145         665        921 
Forskellige løg          63        118        154        971      1.377        510 
Porrer, blomkål, broccoli          50          96          95         204         321        354 
Hovedsalat        156          47          74          80           99          99 
Gulerødder, knoldselleri 
mv. 

         23          88        182        353         560        325 

Agurker (undt drueagurker)        357        533        151        238         858        632 
Artiskokker, friske el kølede            1            5            0             3            2 
Auberginer, fersk/kølet            6          10            2            3             3            3 
Champignon og svampe          75        110          61        115         201        142 
Pebre          55        433          95        259         377        242 
Spinat salat mv.          10          16          13          15           13            4 
Kapers, Fennikel            0            2            0            3             3            5 
Courgetter, friske el kølede            6          15            4            8            10          10 
Bananer     2.620     2.560     3.403     4.367      5.365     4.618 
Figner, friske          11            0             7            61  
Avokadoer mm        560        204        505         814      1.965     1.535 
Druer        574        297        159        110         789        483 
Meloner          47          53          17        173         312        126 
Æbler, pærer mv.     6.071     2.978     3.577      2.763      4.544     3.823 
Jordbær          47          70          26          75         129        104 
Hind-, brom-, sol-
stikkelsbær 

           8          14          15          16            3          12 

Tyttebær mm        142        109            0          61           74            5 
Kiwifrugter          80          45          43        225         319        151 
Kilde: Grønlands statistik 
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                                   Bilag 2 
 
                                   Importerede mængder frugt og grønt 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 
  Vægt i ton      
Kartofler, fersk/kølet          89          83        157        917      1.420         686  
Tomater, fersk/kølet          31          28          21            7            43           58  
Forskellige løg            9          14          21        148         195           86  
Porrer, blomkål, 
broccoli 

           5            8          10          27           44           33  

Hovedsalat            8            4            5            5             9             7  
Gulerødder, 
knoldselleri mv. 

           3            9          21          58           78           43  

Agurker (undt 
drueagurker) 

         23          25            7          12           53           37  

Artiskokker, friske el 
kølede 

           0            0            0             0             0  

Auberginer, 
fersk/kølet 

           1            1            0            0             0             0  

Champignon og 
svampe 

           3            4            2            5             7             5  

Pebre            4          24            5          13           15           10  
Spinat salat mv.            1            2            1            1             1             0  
Kapers, Fennikel            0            0            0            0             0             0  
Courgetter, friske el 
kølede 

           1            1            0            0             1             1  

Bananer        304        339        394        535         658         687  
Figner, friske            1            0             0             4   
Avokadoer mm          74          21          49          87         218         167  
Druer          30          15          12            6            38           29  
Meloner            6            6            2          22           35           14  
Æbler, pærer mv.        715        346        372        299         499         435  
Jordbær            2            1            1            2             4             4  
Hind-, brom-, sol-
stikkelsbær 

           0            0            0            0             0             0  

Tyttebær mm            4            2            0            2             2             0  
Kiwifrugter            9            3            2          12           17            9  
Kilde: Grønlands statistik 
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                                   Bilag 3 
 
                                   Produktion og forbrug forbrændingsanlægget 
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Rapporten er udarbejdet af Nuuk kommune, Forvaltningen for Teknik &                           
Miljø, Driftsafdelingen, 
Juni 2001.  

  


