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Brancheklubben
blev født i 1986 og har siden, været en stærk

og indflydelsesrig medspiller på affaldsområdet.

Brancheklubben har som mål at 
samle alle medarbejdere i affalds-
branchen, både private og offent-
lige ansatte, i en samlet landsdæk-
kende brancheklub. 
Formålet med dette er at kunne 
følge affaldets vej fra vugge til 
grav, og at undgå, at arbejdsmil-
jøproblemer sendes videre fra et 
arbejdsområde til et andet.
Vi ønsker også at medvirke til 
mest muligt genbrug af genanven-
delige materialer. 

Repræsentantskabet, der sam-
mensættes på årsmødet, består af  
20 medlemmer, som er geografisk 
fordelt over hele landet. Der hol-

des 6 repræsentantskabsmøder om 
året, hvor der udveksles erfarin-
ger, og drøftes problemstillinger 
i branchen. Oven over repræsen-
tantskabet sidder en bestyrelse, 
som består af 2 forhandlingssekre-
tærer fra forbundet, samt 7 valgte 
fra repræsentantskabet. 
Ud over at brancheklubben tager 
sig af de problemstillinger der er 
i Danmark, så deltager branche-
klubben også i det Nordiske og 
Europæiske samarbejde.
I brancheklubben er arbejdsmil-
jøet i højsæde, hvilket har givet 
medarbejdere i affaldsbranchen 
væsentlig bedre arbejdsforhold det 
sidste kvarte århundrede.
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Ophaler
Større affaldsmængder, så skal der en 

ophalercontainer til opgaven! 

Arbejdet med ophalervognen 
ser nemt ud, men det er et 
presset arbejde, som mange  
gange er akkordlønnet, eller 
med bonus ordninger. Til tider 
oplever man også tvivlsomme 
sikkerhedsmæssige løsninger.

Man tilbringer mange timer 
alene i bilen, og må dagligt 
tage beslutninger, som man 
ikke har mulighed for at disku-
tere med sine kolleger. Bran-

cheklubben er stedet, hvor man 
drager nytte af de løsningsmo-
deller, som andre tidligere har 
benyttet sig af. Både i forhold 
til overenskomst problema-
tikker, men også din daglige 
sikkerhed. 

Når  man kører alene rundt, er 
det ekstra vigtigt at have mulig-
heden for at kunne snakke med 
kolleger, som har de samme 
problemer i hverdagen. 
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Genbrug
Genbrugspladsen en arbejdsplads i udvikling

Genbrugsstationerne er i dag en 
arbejdsplads i konstant udvikling. 
Vi får flere og flere affaldsfraktio-
ner på genbrugsstationerne, hvor 
vi blandt andet har storskrald, 
haveaffald, og kemikalieaffald.  
Både private og erhvervsdrivende 
benytter genbrugsstationerne.

Der kommer jævnligt flere nye 
regler for genbrugsstationerne. 
Når kundetilgangen samtidig 
bliver større, er det vigtigt at man 
skaber et sikkert, og trygt miljø på 

genbrugspladserne. Dette gør gen-
brugsstationen til en arbejdsplads, 
som hele tiden udvikler sig.

Brancheklubben kan blandt andet 
hjælpe ansatte på genbrugsstatio-
ner med forskellige problemstil-
linger, når der kommer nye regler, 
og ikke mindst kan de hjælpe med 
at sætte fokus  på reglerne om-
kring arbejdsmiljøet, og komme 
med foreslag til hvordan din og 
dine kollegers sikkerhed kan 
forbedres. 
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Slamsugning
Vi suger til gavn for dig, og miljøet

Arbejdet i slamsugervirksomheder 
omfatter opsugning fra tilstoppede 
kloakrør, septiktanke og opsug-
ning af miljø farlige væsker, og 
mange andre risikofyldte opgaver.
Man er derfor udsat for både 
kemiske og smittefarlige stoffer.  
Dette stiller store krav til, at man 
kender de sikkerhedsregler, der er 
på slamsuger området. Ergono-
miske belastninger er også en del 
af de problemstillinger, som man 
oplever i hverdagen. 
Et medlemskab af brancheklub-

ben giver dig og dine kolleger 
mulighed for at drage nytte af de 
erfaringer, som dine kolleger i 
branchen har gjort gennem tiden. 
Hvis du står med et problem, så er 
der med garanti nogle kolleger fra 
branchen, der har en løsningsmo-
del, som du med fordel kan drage 
nytte af. Kollegialt sammenhold 
og erfaringsudvekslinger er 
grundstenen i at give branchen et 
løft imod bedre forhold i slamsu-
gerbranchen.
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Forbrændings anlægget
er andet en et stort hul til affald, 

det er også en arbejdsplads.

Dagligt kommer der lastbil 
efter lastbil og læsser affald af. 
Som medarbejder på et for-
brændingsanlæg, er det oplagt 
at være med i brancheklubben 
for renovationsarbejdere, da 
man er et vigtigt led i håndte-
ringen af Danmarks affald. 

Et samarbejde mellem ansatte 
på forbrændingerne, og chauf-
førerne, der kommer med 
affaldet, kan være den brik, der 

mangler for at få løst eventu-
elle problemstillinger. Det er 
trods alt lettere, at snakke om 
de problemer, man hver især 
oplever i hverdagen, hvis man 
er i samme branche og kender 
hinandens arbejdsvilkår. 

Hvem kender ikke til proble-
mer med fejl sorteret affald, 
eller at biler med for høj 
hastighed ikke tager hensyn til 
manden på gulvet.
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Husstandsindsamling
Regler!!!, de gælder da ikke for mig, 

jeg skal jo skynde mig.

Hvilke vægt grænser er der, 
hvilke regler er der for trin, 
hvad er kørefast belægning, 
eller er der overhovedet nogle 
regler?

Blandt de kolleger der henter 
affaldet, er der mange der ikke 
kender til de mest elementære 
regler. Det kan betyde at, man 
ender med at få en alvorlig ar-
bejdsskade, eller at man bliver 
nedslidt og derfor ikke får en 

god velfortjent alderdom. 

For landets borgere er du 
mange gange den de tager fat i, 
hvis der er spørgsmål til sorte-
ring, eller problemstillinger i 
forbindelse med affalds afhent-
ningen.

Brancheklubben er din hjælp i 
dagligdagen, og din mulighed 
for at møde kolleger fra resten 
af affaldsbranchen.
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  • Arbejdsmiljø og sikkerhed.
  • Nedslidning.
  • Faglige problemstillinger.
  • Dagligdagens problemer

Brancheklubben for
renovationsarbejdere 
hjælper dig og dine kolleger ! 

Mere info på
www.skraldemand.dk
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