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CHAYA MILJØPOLITIK
Denne miljøpolitik danner rammen om de fokusområder, som skal gøre det muligt at nå Chayas vision
som førende bæredygtige tehandel i Danmark, og som dermed skal indarbejdes i strategier,
handlingsplaner og den daglige drift. Miljøpolitikken kan ses som en samling principper for
virksomhedens miljøarbejde.
o Det tilstræbes, at Chayas tehus og produkter lever op til de højeste miljømæssige krav sat af
branchen, og der sigtes mod at leve op til de miljømæssige certificeringer, som er mest relevante.
o Det er Chayas målsætning, at vores kunder oplever os som en bæredygtig virksomhed, der går
forrest i miljøarbejdet inden for vores branche.
o Hensyn til miljøet tilgodeses i såvel vores adfærd som i vores ydelser. Vi har fokus på vores
miljøpåvirkning både internt og eksternt.
o Som minimum forpligter vi os til at overholde alle relevante lovgivninger og myndighedskrav på
miljø- og arbejdsområdet.
o Vi forpligter os derudover til løbende miljøforbedringer og en reduktion af vores miljøbelastning i
henhold til vores fastsatte miljømål, som revideres årligt.
o Chaya er tilslutningsvirksomhed til UN Global Compact og indsender årligt en Communication on
Progress-rapport i den forbindelse.

MILJØMÅL 2020
1. Tehuset har opnået Den Grønne Nøgle senest i 2019
2. Løbende optimering af miljømærkede indkøb
3. Det tilstræbes, at 50% af al emballage og markedsføringsartikler er
miljømærkede
4. Verificering af bionedbrydelig vs. konventionel te-pose-emballage
5. Virksomheden søger konstant at mindske sit CO2-udslip
6. Plan for affaldshåndtering
7. Mindre madspild
8. Alle medarbejdere deltager aktivt i at forbedre virksomhedens miljøarbejde
9. Styrkelse af miljøkommunikation over for kunder og samarbejdspartnere

Chaya reviderer årligt disse miljømål og søger konstant forbedring.

MILJØMÅL 1 – Den Grønne Nøgle
Tehuset har opnået Den Grønne Nøgle senest i 2019
• Der ansøges om Grøn Nøgle ud fra Hotel- og Konference kriterier. Når Grøn Nøgle
kriterierne for restauranter og cafeer er færdigudviklede i 2019, vil Chaya søge om
miljømærkning ift. dette kriteriesæt.
• Det forventes at Den Grønne Nøgle bliver opnået igen i 2020.

MILJØMÅL 2 – Miljømærkede indkøb
Løbende optimering af miljømærkede indkøb
• Pt. er ca. 20-25% af vores teer økologiske. Målet for 2020 er, at dette er ændret til
25-30%.
• Minimum 10% af alle fødevarer og drikkevarer indkøbt til tehuset skal være
miljømærkede i 2019.
• 10% af alle produkter (undtaget te) indkøbt til videresalg i butikker og online skal
være miljømærkede i 2020. Hvor vi finder økologiske alternativer, der
kvalitetsmæssigt lever op til nuværende standard, suppleres eller erstattes disse
med økologiske.
• 90% af vores annvendte rengøringsprodukter skal være miljømærkede med
Svanen, Blomsten eller lignende. Dette gælder også ekstern rengøring af tehusets
offentlige toiletter.
• Vaskeklude skal være 100% bomuld og GOTS-certificerede. Viskestykker i tehuset
skal være genbrugsviskestykker.

MILJØMÅL 3 –
Miljømærket emballage og markedsføringsartikler
• Det tilstræbes, at al markedsføringsartikler er miljømærkede.
• Alle gaveæsker og fragtkasser skal være FSC-certificerede eller genbrugskasser (ca.
20.000 stk./år).
• Alle trykte artikler, såsom Chaya kort, menukort, brochurer og plakater, skal være
Cradle2Cradle-certificerede.
• Der har i 2019 været arbejdet med bæredygtig emballage til vores teer. Projektet
viste, at pap rør og plastik låg kan kildesorteres, og derfor var der ikke en
nyudviklet emballage. Dette er der dog stadig fokus på i 2020.
• Der sigtes efter det mest bæredygtige emballage opnåeligt, bl.a. plastposer. Da vi
stadig har plastikposer på lager, er disse ikke udgået helt endnu, men der er mere
bæredygtige alternativer til vores kunder.
• Endvidere arbejder Chaya efter verdensmål 12 om at opnå et bæredygtigt forbrug
og produktion.

MILJØMÅL 4 – Teposer
Brug af biologisk nedbrydelige teposer
• Alle vores teposer er lavet af biologisk nedbrydeligt og plantebaseret materiale.

MILJØMÅL 5 – Energiforbrug
•

Virksomheden søger konstant at mindske sit CO2-udslip.

•

Energiforbruget registreres månedligt i Dr. Louises Tehus.

•

Vi modtager udelukkende vedvarende energi fra energiselskab i både tehus, lager
og butikker.

•

Al belysning i butikkerne er LED og behovsstyret. I Dr. Louises Tehus tilstræbes det
at udskifte nuværende pærer med LED i løbet af 2020 – dette er næsten helt
gennemført.

•

Der undgås unødig belysning.

MILJØMÅL 6 – Affaldshåndtering
Plan for affaldshåndtering:
• Chaya lager
– Der sorteres pt. i fraktionerne: pap, plast, glas og restaffald.

•

Chaya, Lyngby
– Der sorteres pt. i fraktionerne: pap, plast, glas og restaffald.

•

Chaya, Charlottenlund
– Der sorteres pt. i fraktionerne: pap, plast, glas og restaffald.

•

Chaya, Dronning Louises Tehus
– Der sorteres pt. i fraktionerne: glas, metal, plastik, pap og restaffald.

MILJØMÅL 7 – Madspild
•

•
•
•

•

Chaya bestræber sig på at mindske madspild og har fortsat dette som et fokusområde
i 2020. Vi sætter også fokus på at minimere madaffald, som ender i restaffaldet/småt
brandbart, ved effektivisering af indkøb og udnyttelse af madressourcer.
Vi er meget opmærksomme på vores te og øvrige produkters udløbsdato og
kontrollerer løbende datomærkning.
Ift. holdbarhed af te reduceres prisen på produkter med op til 70%, når de nærmer sig
"bedste før”-datoen.
Vi planlægger vores indkøb og menuer målrettet for at undgå unødige indkøb og
madspild.
Vi har i 2019 indført doggy bags i Dr. Louises Tehus, således at vi kan give kunden en
god oplevelse, og derudover reducere eget madspild og affald. Doggy bags er at finde
til tapas, afternoon tea, morgenmad og brunch samt øvrige arrangementer.

MILJØMÅL 8 – Medarbejderadfærd
•
•

•

•

Alle medarbejdere deltager aktivt i at forbedre virksomhedens miljøarbejde.
Alle medarbejdere orienteres løbende samt ved ét fælles møde per år. Her oplyses
om tiltag (Chayas miljøplan, verdensmål, madspild, økologi, affaldssortering,
emballage mv.).
Alle medarbejdere har kendskab til Chayas miljøarbejde og søger altid at forbedre
miljøarbejdet.
Det er vores ønske og mål, at samtlige af vores medarbejdere altid vil kunne oplyse
kunder om vores miljøpolitik og handle derefter. Uagtet om det er i vores butikker
eller i vores tehus/restaurant.

MILJØMÅL 9 – Kommunikation
•
•

•

Vi kommunikerer vores engagement og miljøtiltag på vores hjemmeside samt i
vores virksomhedsbrochure og nyhedsbreve.
Vi informerer målrettet information om tiltagene i butikker, i tehus, i nyhedsbreve
og på SoMe. Dette vil vi gøre for at vise vores position, styrke vores brand samt
være med til at motivere vores kunder til den cirkulære tankegang. Vi ønsker
samtidig at have relationer til de mest bæredygtige producenter og leverandører,
og ser kommunikationen og den hyppige dialog som en mulighed også.
Vi kommunikerer i dag med samarbejdspartnere, gamle som nye, og forsøger og
ønsker at fremstå som en foregangsvirksomhed i branchen mht. miljø og
ansvarstagen. Derudover kommunikerer vi vores tiltag ifm. den årlige rapport til
UN Global Compact.

Ansvarlig indkøbspolitik
• Produkter og procedurer re-designes for at sikre bæredygtige indkøb.
• Der købes altid miljømærket, FSC, Cradle2Cradle mv. hvor dette er muligt.
• Der købes ind med bevidsthed omkring sociale forhold (Chaya er medlem af
UNGC).
• Om muligt indkøbes med udgangspunkt i at undgå energikrævende transport.
• Der købes om muligt altid højkvalitetsprodukter for at støtte produkter, der
produceres med omtanke.
• Der købes om muligt altid genbrugsprodukter for at mindske ressourceforbruget.
• Det tilstræbes at købe produkter, der kan genanvendes efter endt levetid for at
sænke restaffaldsmængden.

Affaldsplan
Chaya bestræber sig på at producere mindst muligt affald, sortere mest muligt samt
oprette meningsfulde affaldsaftaler med andre lokale virksomheder/organisationer
omkring affaldshåndtering. Der arbejdes pt. med bl.a. Gentofte Kommune omkring
korrekt sortering. Målet er, at der skal sorteres i følgende fraktioner:
• Pap, Plastik, Metal, Glas, Småt brandbart, Elektronik (sjældent)
• Farligt affald (maling, hårde hvidevarer håndteres når nødvendigt)
• Mad
Der arbejdes pt. med følgende affaldsaftaler:
• Papsorteringsaftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen
• Der undersøges muligheder for øget affaldssortering i butik(ker)

MILJØMÅL 2020 - Kommentarer
I 2018 tog Chaya springet for at omstille virksomheden til en mere cirkulær økonomi og for at
understøtte FNs verdensmål 12 om bæredygtig forbrug og produktion.
Som en lille virksomhed var og er det vigtigt for os, at vi kan afsætte ressourcer til dette nødvendige
område. Det var derfor at stor betydning, at vores kontakt til projekt Bæredygtig Bundlinie hos Gate 21
resulterede i konkrete tiltag. Efter at have defineret vores målsætning(er), fik vi hjælp til at undersøge
potentialet på en række af ovenstående punkter. Vi kender endnu ikke omfanget af de outputs, der
måtte være, men vi har igangsat en lang række af egne initiativer allerede.
Herunder fremgår initiativer, Siden vores cirkulære rejse begyndte i foråret 2018, er vi kun blevet
bekræftet i, at denne vej var den rigtige. Det er vores hensigt, at vores udvikling fortsætter ligesom de
er fortsat efter projekterne er stoppet primo 2019. Vi vil løbende evaluere og demonstrere vores tiltag
og sikre, at det har indvirkning på miljømål og samtidigt er bæredygtigt på Chayas bundlinje også.
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