Skaftárhreppur
Stefna og markmið í umhverfismálum
Skaftárhreppur stefnir að sjálfbæru samfélagi þar sem ávallt verði tekið tillit til umhverfisjónarmiða í allri starfsemi samfélagsins. Lögð verður
áhersla á að efla fræðslu og upplýsta umræðu um umhverfismál og þjónusta og samráð við íbúa verði öflugt.
Til að styrkja Skaftárhrepp í leið sinni að sjálbærni, minnka kolefnisspor þess og gera sveitarfélagið hreinna og aðlaðandi fyrir íbúa og gesti hefur
sveitarstjórn Skaftárhrepps sett sér eftirfarandi markmið
Markmið

Sveitarfélagið og stofnanir
þess minnki sorp

Sveitarfélagið dragi
úr losun kolefnis

Leið að markmiði
Áhersla á vistvæn innkaup á
vörum, þjónust og framkvæmdum
Sveitarfélagið auki endurvinnslu og
minnki myndun sorps.
Einnota plastáhöld verði ekki
notuð á vegum sveitarfélagsins,
maíspokar notaðir fyrir úrgang
Minni pappírsnotkun auka
rafrænar sendingar og gögn
heimsíða
Umgengni um orkuauðlindir verði
með virðingu og af hófsemi
Bætt aðstaða fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur.
Upphitun með varmadælum, ,
Starfsfólk sveitarfélagsins verði
hvatt til að nota umhverfisvænar
samgöngur með
samgöngusamningum.
Í öllum innkaupum verði hugað að
kolefnisspori vöru

Ábyrgð
Forstöðumenn stofnanna starfsmenn
Forstöðumenn –Starfsmenn

Markmiði náð

Fyrsta skrefi í grænum
skrefum verði náð 2021

Forstöðumenn innkaupastjórar

Stofnanir, starfsmenn

íbúar allir
Sveitastjórn, aðalskipulag
Forstöðumenn stofnanna
Sveitarstjóri, forstöðumenn
stofanna
Forstöðumenn stofnanna,
innkaupastjórar

Kolefnislosun minnki
um 10% fyrir 2022

Skaftárhreppur

Minna magn verði urðað í
sveitarfélaginu

Aukin kolefnisbinding og verndun
líffræðisleg fjölbreytileika

Stofnanir sveitarfélagsins verða
hvattar til að velja aðföng svo sem
matvæli og þjónustu úr héraði
Ljúka við frágang gámstöðvar.

Forstöðumenn stofnana og
innkaupastjórar

Fræðsla til íbúa, ferðamanna og
nemenda leik- og grunnskóla.

Sveitarstjórn, Skólastjórar
Sveitarstjórn
Ferðaþjónustuaðilar
Sveitarstjórn –rekstraðili sorphirðu
og flokkunar

Móttaka á lífrænu sorpi á
gámavelli. Fræðsla – auðvelt
aðgengi fyrir mótttöku lífræns
sorps
Ferðamenn viti hvernig
sorpflokkun er háttað og hvar er
tekið við sorpi
Á aðalskipulagi verði tekin frá
landsvæði til skógræktar
Stutt verði við landgræðslu og
endurheimt vistkerfa
Forðast verði að nota ágengar
tegundir
Bætt aðstaða fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur

Sveitarstjórn

Ferðaþjónustaðilar á Suðurlandi

Sveitarstjórn og starfsmenn
sveitarfélagsins, aðalskipulag,
Skógrækt ríkisins
Landgræðsla ríkisins, bændur
Landgræðsla ríkisins, bændur
Sveitastjórn Aðalskipulag

Bætt lýðheilsa
Öruggir göngustígar fyrir alla
heimamenn og gesti

Aðalskipulag, Sveitarstjórn,
landeigendur

Magn sorp sem fer í urðun
minnki um 20% á ári næstu
ár
Skólar í sveitarfélaginu
verði grænfána-skólar
haust 2020
Vetur 2019 til 2020 verði
hafin móttaka á lífrænu
sorpi á gámavelli. Vorið
2020 verði molta seld frá
Gámavelli
Sorpflokkun komi fram í
upplýsingum til
ferðamanna
Nýtt aðalskipulagi 2021

Beitarland haldist í framför
Líffræðinlegur fjölbreytileiki
haldist
Í nýju skipulagi verðið alltaf
hugað að aðkomu gangandi
og hjólda vegfarenda
Á hverju ári verði X kr
lagðar til sem mótframlag
til Framkvæmdasjóð
ferðamannastaða

Skaftárhreppur

Fráveitur í sveitarfélaginu verði
eins og best verður á kosið

Verndun vatns

Fráveitur í sveitarfélaginu verði
kortlagðað
Fráveitur í sveitarfélaginu verði
komar í lag fyrir árslok 2022 sbr.
Lög nr.7/1998

Sveitarstjórn, Skipulags og
byggingarfulltrúi
Sveitarstjórn, Skipulags og
byggingarfulltrúi

Kortlagningu lokið 2019

Móttaka seyru og úr henni unninn
ábuður
Verndarsvæði vatnsbóls við
þéttbýlið Klaustur verði girt af og
settar upp viðeigandi merkingar

Sveitarstjórn, Skipulags og
byggingarfulltrúi
Sveitarstjórn

Móttaka hefst 2020,
áburður nýttur 2022

Sveitarfélagið hvetji, styðji og
Skaftárhreppur verði áfram þekktur fræði íbúa sveitarfélagsins um
fyrir snyrtilegt umhverfi
mikilvægi umhverfismála og
ábyrgð þeirra hvers um sig
Árangursmælingar

Tölulegum upplýsingum safnað frá
stofnunum um stöðuna . Árangur
mældur árlega með samanburði

Samþykkt á 431. fundi sveitarstjórnar Skaftárhrepps 16. apríl 2019

Áætlun unnin fyrir árin
2019-2020 –Útboð 2021

Lokið í árslok 2019

Sveitarstjórn

Sveitarstjórn

Allar upplýsingar
aðgengilegar á heimasíðu
sveitarfélagsins

