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Grønlands energiforbrug 2004-2008 

Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger 
og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2004-2008. Tal-
lene gør det muligt at følge energiforbruget og bl.a. vurdere opfyldelsen af 
Grønlands forpligtigelser i forhold til Kyoto-aftalen med hensyn til reduktion 
af CO2-emission. I 2008 var udledningen af CO2 fra energiforbrug på 682.389 
ton. Det er 8,3 pct. mere end i 1990 

Energiforbruget er opgjort til 10.073 TJ i 2008. Det er en stigning på 4,6 pct. i forhold 
til 2007. Energiforbruget fra vedvarende energi mm. faldt en anelse i 2008, mens 
energiforbruget fra fossile brændsler steg med 5,2 pct. Det lavere forbrug af vedva-
rende energi kombineret med et stigende forbrug af olieprodukter skyldes at 2008 
var koldere end 2007, hvilket førte til en stigning i kraftværkernes brændselsforbrug 
samt en reduceret produktion på vandkraftværket i Buksefjorden i 2008 i forbindelse 
med installation af den tredje turbine, hvilket øgede behovet for oliebaseret elpro-
duktion i Nuuk. 
 
Energiforbrug i husholdninger og erhverv 
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Tallene i denne publikation er revideret i forhold til tidligere udgivelser. Blandt andet 
har nyt materiale bidraget til en forbedret estimering af husholdningernes forbrug. 
Ud over dette er energiforbruget i visse virksomheder flyttet til mere retvisende bran-
cher primært virksomheder beskæftiget med forarbejdning af fisk og fiskeprodukter. 
Endelig har indberetninger for minerne gjort det muligt at bestemme energiforbruget 
forbundet med råstofudvinding, læs mere i publikationen. 
 
Omtrent en fjerdedel (26 pct.) af energiforbruget afholdes i husholdningerne, hvor 
opvarmning hovedsageligt sker med gasolie eller fjernvarme. Energiforbruget til op-
varmning afhænger delvist af klimaet, der varierer fra år til år. Variationen afspejles i 
forbruget af gasolie, elvarme og fjernvarme. På grund af et koldere 2008 steg hus-
holdningernes forbrug af energi til opvarmning. Forbruget af el har generelt været 
stigende de senere år. 
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Erhvervsvirksomheder inkl. konvertering anvender tre fjerdedele (74 pct.) af det 
samlede indenlandske energiforbrug. Siden 2004 har især handels- og serviceerhverv 
haft et faldende forbrug af gasolie samt et stigende forbrug af el og fjernvarme. For-
bruget af benzin er steget jævnt gennem hele perioden. 
 
Publikationen ”Grønlands energiforbrug 2004-2008” kan hentes som en pdf-fil på 
Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.stat.gl. I topmenuen vælger du ”Salg og Service” og efterfølgende vælger du 
abonnementsservice. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny stati-
stik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til ledende konsulent Lene Baun-
bæk på e-mail leba@stat.gl. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Baunbæk 
Ledende konsulent 
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