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 Derudover en lang karriere indenfor 

shipping & logistik

 Cirkulær økonomi kan være mange ting

INTRODUKTION





PROJEKTSAMARBEJDE PÅ GRENAA HAVN

 Grenaa Havn driver havne- og infrastrukturvirksomhed på et bæredygtigt 

grundlag – økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt. Derudover er vi innovative og 

modige, engagerede og handlekraftige!

 I samarbejde med NIRAS deltager Grenaa Havn i projektet 

Fokuseret Værdikædesamarbejde, som ledes af Rethink Business 

med økonomisk støtte fra Region Midtjylland.

 Projektet har bl.a. til formål at hjælpe en række kernevirksomheder igennem et 

innovationsforløb, hvor der udvikles en profitabel/bæredygtig cirkulær økonomisk 

forretningsmodel for et produkt eller en service.

 Grenaa Havn ønsker i den forbindelse at undersøge, hvorledes Cirkulær Økonomi 

kan understøtte de 7 kernesegmenter, som er fundamentet for Grenaa Havns 

strategi.
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CIRKULÆR ØKONOMI

Nuværende aktiviteter på Grenaa Havn:

 Grenaa Havn har allerede aktiviteter i relation til cirkulær økonomi

 Især indenfor kernesegmentet Recycle & Waste Management udfører 

Grenaa Havn i dag opgaver relateret til:

 Genindvinding af metalskrot

 Skibsophugning

 Affaldshåndtering

 Import af træ og træflis

 Grenaa Havn har et ønske om at blive Danmarks mest alsidige havn 

indenfor genanvendelse og ser mange potentialer indenfor dette område
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FREMTIDIGT POTENTIALE FOR GRENAA HAVN

HOVEDOMRÅDE PROJEKT ELLER INITIATIV

Materialegenanvendelse  Dekommissionering af vindmøller/vinger og rigge/platforme/oliefelter

Ren energi

 Udveksling af energi mellem virksomheder på havnen

 Gennemgang af energiforbrug på Grenaa Havn med henblik på optimering

 Investering i ”Grøn strøm”

 Mulighed for at færger kobler til el og fjernvarme, når de ligger ved kaj

Social ansvarlighed  Indsamling af biomasse med mulig socialøkonomisk vinkel

Emballage  Minimering af emballageforbrug og udsortering heraf

Affald

 Udsortering af plast

 Produktion af olie fra udsorteret plast

 Indsamling af biomasse til brug i biogasanlæg

Transport  Mulighed for brug af flydende (bio)gas til færger, transport etc.

Industriel symbiose  Projekt eller initiativ der kan samle alle hovedområderne



BÆREDYGTIGHEDSKRITERIER

Alle aktiviteter på Grenaa Havn vurderes i forhold til:

 Miljø 

 Samfund 

 Økonomi

GRENAA HAVN

Miljø Økonomi

Samfund

Markeds-

føringsværdi

Det er også vigtigt, at projektet har en værdi for 

markedsføring, der muliggør at nye kunder kan 

tiltrækkes og eksisterende kunder kan bibeholdes.



AKTUEL CASE

 Miljøbassin 

 Jorddeponi

 Betonsveller

 Ny kaj



SUPPORT

YOUR BUSINESS

viljen til at lykkes…


