
 

Umhverfisstefna Fljótsdalshéraðs 

 
Í framtíðarsýn og stefnu Fljótsdalshéraðs er horft til ársins 2027. Skýr stefna og metnaðarfull 
verkefni hafa þá treyst lífsgæði íbúanna og mótað framsækið og vaxandi sveitarfélag sem 
skilar íbúum og íslensku þjóðfélagi margþættum ávinningi á sviði þekkingar, þjónustu, 
velferðar og umhverfismála. Stefna Fljótsdalshéraðs  er jafnframt áætlun sveitarfélagsins um Staðardagskrá 21. 
 
Ein fjögurra stoða í Stefnu Fljótsdalhéraði fjallar um umhverfismál: 
 
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að vera öðrum fyrirmynd með því að sýna ábyrgð gagnvart umhverfi og komandi kynslóðum. 
Lögð er áhersla á samstarf við íbúa og fyrirtæki og ábyrgð þeirra í að skapa sveitarfélaginu snyrtilega og fagra ásýnd. Í 
starfsemi sveitarfélagsins er litið á umhverfismál sem framtíðartækifæri. 
 
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að stuðla að og efla þá sérstöðu sveitarfélagsins sem felst 
í grænni ímynd. Græna ímyndin er auðlind og byggir á náttúru svæðisins, fjölbreyttum landbúnaði, samfélaginu og samspili 
dreifbýlis og þéttbýlis. 
 
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að standa vörð um fjölbreytni svæðisins hvað varðar lífríki og landslag. 
 
ÁHERSLUR 
Árið 2027 er Fljótsdalshérað samfélag þar sem virðing fyrir umhverfi og samfélagi 
er einkennandi meðal íbúanna og auðlindanotkun er í takt við hringrás 
náttúrunnar 
 
- Fráveitu- og úrgangsmál í sveitarfélaginu byggja á umhverfisvænum lausnum sem skipa því í fremstu röð á þessu sviði. 
Þjónusta sveitarfélagsins við íbúa og fyrirtæki miðar að því að þeim úrgangi sem myndast sé komið í endurnotkun og 
endurnýtingu um leið og áhersla er lögð á að dregið sé með skipulögðum hætti úr myndun úrgangs eins og unnt er. 
 
- Skipulag landnotkunar og byggingarframkvæmdir grundvallast á því að valda sem minnstum óæskilegum áhrifum á 
umhverfið, m.a. er tillit tekið til fjölbreytileika lífríkis. Lögð er áhersla á umhverfisvænar lausnir í hönnun mannvirkja og að 
þau falli sem best að svipmóti landslags og náttúru sem fyrir er. Við efnistöku á byggingarsvæðum og frágang þeirra eru 
umhverfisleg sjónarmið höfð að leiðarljósi og þess gætt að jarðvegsefni séu nýtt sem næst efnistökustað. 
 
- Náttúruverndarsvæði hafa verið skilgreind í aðalskipulagi og með hliðsjón af Náttúruverndaráætlun. Vatnajökulsþjóðgarður 
og önnur vernduð svæði í sveitarfélaginu eru mikilvægt framlag til varðveislu einstæðrar náttúru fyrir komandi kynslóðir auk 
þess sem þau skapa sérstakar aðstæður til upplifunar fyrir íbúa og gesti þeirra. 
 
- Ásýnd byggðar og umhverfis endurspeglar metnað sveitarfélagsins. Markvisst samstarf við íbúa og fyrirtæki miðar að 
aukinni þekkingu, frumkvæði og ábyrgð gagnvart umhverfinu. 
 
- Auðlindanotkun sveitarfélagsins, íbúa og fyrirtækja miðar að því að draga sem mest úr notkun jarðefnaeldsneytis um leið 
og áhersla er lögð á endurnýjanlega orkugjafa. Innkaupastefna sveitarfélagsins byggir á notkun umhverfisvottaðra vara og 
framleiðslu í heimabyggð. 
 
- Umhverfisstefna hefur verið tekin upp í öllum stofnunum sveitarfélagsins. Skólastofnanirnar skarta viðurkenningum fyrir 
framsækið umhverfisstarf auk þess sem íbúar sveitarfélagsins hafa tileinkað sér umhverfisvænan lífsstíl, meðal annars með 
þátttöku í umhverfisverkefnum. 


