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Grenaa Havn: Den cirkulære økonomi har givet os 

ideer til at bruge genbrugsmaterialer til vores 

havnebyggeri og vedligehold. 

 

Grenaa havn har deltaget i Region 

Midtjyllands projekt Rethink Business 

– Fokuseret Værdikædesamarbejde. 

Det har medvirket til at tænke andres 

spildstrømme som værdifulde 

ressourcer og en god forretning 

 

Om at få den gode idé 

Grenaa Havn har følgende forretningsområder: 

• Skibsanløb. 

• Udlejning af arealer og bygninger. 

• Stevedoreaktiviteter (laste og losse).  

• Salg af el og vand. 

 

Efter screening af alle aktiviteterne fandt vi frem 

til, at vores egne aktiviteter med anlæg og 

vedligehold indebærer de største muligheder 

samtidig med, at havnens lejere i stor 

udstrækning er virksomheder indenfor genbrug: 

Ophugning af skibe, sortering og salg af metaller, 

modtagelse og bearbejdning af biomasse m.fl. – 

alle sammen aktiviteter der understøtter ”den 

grønne profil”. 

 

 

 

 

 

 

Om at gå fra idé til afprøvning 

Grenaa havn satser på tre hovedområder i den 

Grønne forretningsmodel: 

1. Tiltrække yderligere virksomheder til at 
etablere sig på havnens arealer der har 
fokus på genbrug. 

2. At nyttiggøre genbrugsmaterialer til egne 
anlægsarbejder – både ny-anlæg og 
vedligehold. 

3. At etablere el baseret infrastruktur – 
både biler, kraner m.m. til egne 
aktiviteter og udbygge 
tilslutningsmulighederne for el til skibe i 
havn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hertil kommer initiativer overfor havnens lejere 
med henblik på at initiere industriel symbiose 
m.m. der vil kunne reducere den samlede 
miljøbelastning for havnen og dens lejere set 
under et. 
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Om strategi, ledelse og medarbejdere  

Grenaa havn har kun meget lille indflydelse på 

aktiviteterne hos den enkelte lejer. Det er 

miljømyndighederne der sætter grænserne for 

deres aktiviteter og fører tilsynet. 

Grenaa havn har indflydelse på hvilke lejere de vil 

tiltrække og her er der fokus på tiltrække 

virksomheder der har fokus på genbrug og hvor 

der herigennem kan skabes muligheder for 

industriel symbiose – både på forretningssiden og 

på anvendelse af materialer og grej. 

 

I de senere år er indskibning og forbehandling af 

træ blevet et større forretningsområde i takt 

med, at mange danske varme- og kraftværker er 

omstillet fra kul, gas og olie til fyring med 

træpiller/flis.  

Om markedstørrelse, -adgang og brand 

Grenaa havn arbejder løbende på at tiltrække 

virksomheder der arbejder med nedbrydning og 

materialegenanvendelse fra off-shore aktiviteter 

og tilsvarende på markedet for nedtagning og 

oparbejdning af udtjente vindmøller. 

Grenaa havn vurderer hvilke teknologier der 

kommer på markedet for denne type af 

virksomhed, for om muligt, på et tidligt tidspunkt 

at kunne være med til at tiltrække og skabe disse 

aktiviteter på Grenaa havn. 

 

Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde 

med principperne i Rethink Business 

Analyserne har vist os hvor Grenaa Havn på en og 

samme tid opnår de største miljøgevinster og 

besparelser. Vores analyser peger på følgende: 

1.1.1 Opfyldning af miljøbassin 

Grenaa havn har et stort miljøbassin – et område 

der fremkom i forbindelse med en stor udvidelse 

mod nord for en del år siden. Bassinet omslutter 

af dækmoler og kajanlæg på indersiden og har et 

samlet volumen på ca. 180.000 m3. Havnen har 

søgt og opnået tilladelse til at fylde det op med 

lettere forurenet jord (kat.2). 

NIRAS har beregnet, at en opfyldning med grus 

ville koste ca. 19 mio. kr. Ved at modtage og 

indbygge den lettere forurenede jord spares ca. 

17,5 mio. kr. 

Indenfor de næste to år vil ca. 50% af depotet 

være fyldt svarende til ca. 90.000 m3. 

Der søges nu om tilladelse til også at måtte 

modtage flyveaske, bio-bundaske og bygge afflad 

til opfyldning. 

 Ved en konference i 

foråret udtalte havnens 

bestyrelsesformand Bent 

Hansen og direktør Henrik 

Carstensen følgende: 

 

Cirkulær Økonomi er 

centralt for Grenaa havn 

og ”Rethink Business” 

projektet linker Grenaa 

Havns generelle strategi 

indenfor cirkulær økonomi 

både på de eksterne og 

interne linjer 
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1.1.2 Bygge- og anlægsaffald 

Grenaa havn har allerede modtaget ca. 25.000 t 

udtjente sveller af beton fra en nedlagt 

jernbanestrækning. Svellerne knuses på havnen 

og materialerne genanvendes. Jernet fra 

armeringen sælges til skrothandler og betonen 

anvendes som bærelag i stedet for virgine 

materialer på kajanlæg m.m. 

Grenaa havn har planer om at intensivere denne 

forretning når der er mulighed for det. Der søges 

lige nu om tilladelse til at modtage teglsten og 

lignende til brug for havnens anlægsarbejder. 

1.1.3 Andet affald 

I forbindelse med dette projekt er det vurderet, 

at mængderne af organisk affald fra havnens 

lejere ikke er væsentlige. Kommunen har en 

genbrugsstation tæt på havnen og her afleverer 

havnens lejere de mindre mængder af alle mulige 

slags affald, der ikke er så store, at de selv kan 

afsætte dem til genbrug. 

4 El-baseret infrastruktur 
Det er sædvanligt at skibe i havn benytter deres 

egne generatorer på diesel til at genere el til brug 

under ophold i havn. Kraner og trucks er også 

sædvanligvis baseret på dieselmotorer. 

Grenaa havn har været i dialog med flere af 

havnens brugere og har derfor investeret i de 

første store strækninger med mulighed for el-

tilslutning. 

Der er allerede investeret ca. 1,6 mio. kr. i 

transformer kapacitet – 2000 Ampere. 

Mærsk Drilling har benyttet denne 

tilslutningsmulighed og det er opgjort, at der i 

perioden 12/11-2016 til 31/5-2018 er brug ca. 

4.300.000 kWh svarende til ca. 7,5 kWh per dag, 

som ellers skulle have være leveret via diesel på 

skibene. (Miljøbelastningen er opgjort i afsnit 6). 

 

Udbygning af el-infrastruktur og brug af el i 

stedet for diesel 
Grenaa havn vil udbygge el-infrastrukturen i takt 

med behovene, og hvor det økonomisk kan 

forsvares. Dels for at kunne betjene skibe i havn 

og dels for selv at kunne anskaffe og bruge el-

baserede kraner og andet grej. Sidstnævnte er pt. 

ikke på markedet for mobile enheder. Grenaa 

havn vil også anskaffe et antal elbiler til kørsel på 

havnen. 

  

Grenaa Havn er allerede i 

gang med genbrug af 

materialer og har måttet 

igennem en række 

forarbejder for at opnå de 

nødvendige tilladelser. 

 

Grenaa Havns deltagelse i 

projektet har afdækket at 

vores initiativer er de 

rigtige og vi sparer en 

masse ressourcer og 

penge. 

 

Kirsten Hvid Schmidt - CFO  
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Miljøgevinsterne 

En opgørelse af miljøgevinsterne ved brug af 

genbrugsmaterialer til opfyldning af miljøbassinet 

vil over de næste to år spare ca. 1.200 t CO2 og 

besparelsen ved at bruge el til skibe ved kaj giver 

en reduktion på ca. 4 t CO2. 

 

Om det videre arbejde 

Grenaa Havn vil fortsat afsøge markedet for 

mulige genbrugsmaterialer til havnebygning og 

vedligehold, udbygge el-infrastrukturen til skibe 

og materiel på havnen, samt søge at tiltrække 

virksomheder, der understøtter miljøprofilen. 
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VIRKSOMHEDSNAVN 
Grenaa Havn – www.grenaahavn.dk – Cvr. Nr. 25137736 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Kirsten Hvid Schmidt, CFO 
 
PRIMÆRE PRODUKT 
Skibsanløb, udlejning af arealer og bygninger, stevedoreaktiviteter samt salg af el og vand 
 
ANTAL ANSATTE 
16 
 
OMSÆTNING 
2017: 50,7 mio. kr. 

 
FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET 
Materialer til havnebygning og vedligehold samt el til skibe ved kaj. 

 
KONSULENT(ER) I PROJEKTET 
NIRAS A/S ved Erik C. Wormslev og Rasmus Lie Nielsen 

http://www.grenaahavn.dk/
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Projektet Rethink Business: 

• Tiltrække yderligere virksomheder til at etablere sig på havnens arealer der har fokus på 
genbrug  

• At nyttiggøre genbrugsmaterialer til egne anlægsarbejder – både ny-anlæg og vedligehold 

• At etablere el baseret infrastruktur – både biler, kraner m.m. til egne aktiviteter og 
udbygge tilslutningsmulighederne for el til skibe i havn 

 
• Hertil kommer initiativer overfor havnens lejere med henblik på at initiere industriel 

symbiose m.m. der vil kunne reducere den samlede miljøbelastning for havnen og dens 
lejere set generelt. 

Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 måneder i 
2016-2017 og andet forløb i 2017-2018.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com.  

Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland.  

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt eller 
serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge produkters 
levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på tværs af 
værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og optimere 
værdikæden. Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland samt 
eksterne eksperter og rådgivere. 

 

 

 

http://www.ldcluster.com/
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