
SUPPORT 
YOUR 
BUSINESS



DANMARKS  
MEST CENTRALE  
DYBVANDS HAVN

1,425 KM2

PLACERET MED GOD AFSTAND  
TIL BOLIGER OG BEBYGGELSE 



DANMARKS  
MEST CENTRALE  
DYBVANDS HAVN

Grenaa Havn er en 
af Danmarks  

største erhvervs-  
og industrihavne 

med en central 
placering og god 

plads til udvikling. 

Et stort fokus på 
kerneseg men terne 
og gode netværks-

for bin delser gør 
Grenaa Havn til 

fundamentet for at 
realisere potentialet 

i din virksomhed. 

Med stærk  
erhvervspolitisk  

opbakning
går vi langt for at 

understøtte din 
virksomheds idéer 

og forretning.



VI GÅR LANGT FOR  
AT UNDERSTØTTE  
DIN FORRETNING
Grenaa Havn vil være den fore trukne 
havn for vores kernesegmenter.
Derfor har vi specialiseret os i at ser-
vicere netop denne type af virksom-
heder og projekter. Vores organisa-
tion har de relevante kompetencer 
der skal til, for at hjælpe med at løse  
udfordringerne og realisere projek-
terne.

Vi arbejder kontinuerligt på at ud-
vikle vores service og faciliteter, 
således at vi kan imødekomme de 
mange forskellige, individuelle øn-
sker og behov inden for:

VIND BULK PROJEKTLASTER RECYCLE- &
WASTE MANAGEMENT

UDLEJNING STACKING &
MAINTENANCE

FÆRGE- &
LINIEFART



   

Ta’ en snak med 
Grenaa Havn  

- vi har pladsen, 
netværket og  

viljen til at lykkes



ET VIGTIGT  
LED I  
LOGISTIK- 
KÆDEN
Set fra havet er Grenaa Havn den 
mest centrale havn i Danmark og 
placeret tættest på Kattegats sejl ruter. 
På land er havnen kende tegnet ved 
store kajnære arealer, der er udlagt til 
industri og i god afstand til bolig-
områder og bymidte.  

 

Grenaa Havn er en attraktiv og  
serviceminded erhvervshavn. Vi er 
en stabil og fleksibel samarbejds-
partner og vi tilbyder dig optimale 
vilkår for at drive din forretning 
effektivt og uden problemer. Det 
gør vi blandt andet ved at have en 
høj losse- og lasterate og et stærkt 
hold med stor erfaring og mange 
kompeten cer.  

En stabil samarbejds partner
du kan regne med



ET VIGTIGT  
LED I  
LOGISTIK- 
KÆDEN

Virksomhederne på Grenaa havn  
beskæftiger mere end 2.200 medarbejdere

Grenaa Havn er en del af et  
dyna misk erhvervsnetværk med en 

række større internationale, nationale 
og regionale industri virksomheder. 

Vi kan supportere vore kerneområder 
med alt inden for faciliteter og  

top service.

 

Stærk erhvervspolitisk opbakning 
er en af de faktorer, der er med til 

at gøre Grenaa Havn til en ideel 
samarbejds partner, der kan medvirke 

til at reali sere din virksomheds 
 næste projekt. 

BLIV EN 
DEL AF  

EN DYNAMISK
OG INNOVATIV 

HAVN



viljen til at lykkes…
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