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• Arbejde for en bedre infrastruktur på Djursland for at effektivisere transportkæden hos logistikafhængige virksomheder.

• Digitalisering og implementering af ny teknologi skal være med til at sikre moderne og tidssvarende service.

• Samarbejde med globalt orienterede virksomheder med fokus på genvinding, miljø og CO2-neutrale brændstoffer.

• Fortsætte den positive udvikling i offshore- og vindindustrien ved at stå til rådighed med faglighed og faciliteter.

• Løbende udvikle faciliteter og infrastruktur for at fastholde en effektiv og sikker distribution af bulk samt projektlaster. 

• Styrke relationen med færge- og liniefarten for herigennem at bidrage til turisme- og erhvervsudviklingen i Kattegatregionen.

VISION

BÆREDYGTIGHED 

OG CSR

• Vi løser opgaver professionelt – ved at have ambitiøse kvalitetsnormer i alle led og funktioner.

• Vi tilbyder mangfoldige kompetencer – ved at fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere med faglig forskellighed. 

• Vi samarbejder om fremtidens grønne løsninger – ved at dele erfaring, netværk og faciliteter.

• Vi handler proaktivt – ved at turde gå nye veje.

• Vi arbejder fleksibelt – ved at gå langt for at understøtte vores kunders forretning og idéer.

• Vi løfter lokalsamfundet – ved at støtte og udvikle lokale initiativer, der fremmer det gode liv. 

Som en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne er vores mission at sikre virksomheder optimal adgang til den blå motorvej. Det skal ske på et 

bæredygtigt grundlag – økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt. Herigennem fremmer vi erhvervsudvikling og skaber meningsfulde arbejdspladser 

for dermed at bidrage til vækst i Norddjurs Kommune og hele Region Midtjylland.

DIFFERENTIERET 

FOKUSSTRATEGI

ACTIONS

2021-2025

Bæredygtighed og CSR er en integreret del af Grenaa Havns forretning. 

Vi anvender FN’s 17 verdensmål som strategisk rammesætning i vores bæredygtighedsstrategi.

At være drivkraft til vækst og udvikling i samfundet og for miljøet – lokalt, nationalt og globalt, 

gennem partnerskaber med erhvervsvirksomheder, netværk og myndigheder.

VÆRDIER

MISSION
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BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STRATEGISK UDVALGTE VERDENSMÅL

10 % af Grenaa Havns overskud anvendes til en 

bæredygtig omstilling inden for vores strategiske fokusområder

Vi vil tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere 

bæredygtige løsninger, der styrker deres kerneforretning.

Vores organisation går forrest med det gode bæredygtige eksempel, både når 

det gælder kompetenceudvikling, genanvendelse og social ansvarlighed. 

• Ny sundhedsordning og uddannelsespulje til medarbejdere
(Målet er, at 85 % af puljemidlerne skal anvendes)

• Ny bæredygtig indkøbspolitik. Vi sikrer min. et bæredygtigt alternativ i hver 

udbudsrunde (Målet er, at 1/3 af alle indkøb skal være bæredygtige i 2025)

• Nyt affaldshåndteringssystem internt i virksomheden

Skal være visuelt og håndteringsmæssigt ensartet med systemet på havnen

• Omstilling fra virksomhedens fossile bilpark til el- eller hybridbiler (Mål 50%)

• Vi ønsker, at organisationen skal afspejle samfundet med hensyn til alder, 

køn og uddannelse

• Omstilling til grøn strøm på hele havnen
(Mål 100%) 

• Strøm-måling til alle kunder på havnen for at sikre en 

mere bæredygtig anvendelse af kundernes elforbrug
(Mål 100%)

• Nyt containersystem til affaldshåndtering på havnen
En test-container implementeres i 2021

(Mål udvides til hele havnen i 2025)

Bæredygtighed og CSR er en integreret del af Grenaa Havns forretning. 

Vi anvender FN’s 17 verdensmål som strategisk rammesætning i vores bæredygtighedsstrategi.
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