
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommuneplanutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 01.02.2022 Tid: 09:00 - 13:30 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Møtet vil bli streamet og direktesendt. 
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2/22 22/282     
  KDP ØYER SØR - DIALOGMØTE 01.02.2022    

 
Agenda:  
 
Kommuneplanutvalget v/ordfører vil innledningsvis si litt om arbeidet som har vært gjort så 
langt og prosessen videre samt presentere våre politiske strategier for Hafjell, Øyer sentrum 
og Øyer som lokalsamfunn.  
 
Kl 09.00 – 11.00: 

- Presentasjon fra Alpinco AS om selve innspillet og om «Masterplan for Hafjell mot 
2030». 

- Dialog rundt Alpinco`s arealinnspill, Masterplanen og våre politiske mål for 
planarbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. 

 
Kl 11.30 – 13.30:  

- Presentasjon fra Vestsiden Invest AS selve innspillet og om hvordan innspillet bygger 
opp under egne utviklingsstrategier og mål.   

- Dialog rundt arealinnspill, Vestsiden Invest sine mål og strategier og våre politiske 
mål for planarbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. 

 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Leder 
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Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 033  
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/22 Kommuneplanutvalget 01.02.2022 
 
 
 
Agenda:  
 
Kommuneplanutvalget v/ordfører vil innledningsvis si litt om arbeidet som har vært gjort så 
langt og prosessen videre samt presentere våre politiske strategier for Hafjell, Øyer sentrum 
og Øyer som lokalsamfunn.  
 
Kl 09.00 – 11.00: 

- Presentasjon fra Alpinco AS om selve innspillet og om «Masterplan for Hafjell mot 
2030». 

- Dialog rundt Alpinco`s arealinnspill, Masterplanen og våre politiske mål for 
planarbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. 

 
Kl 11.30 – 13.30:  

- Presentasjon fra Vestsiden Invest AS om selve innspillet og om hvordan innspillet 
bygger opp under egne utviklingsstrategier og mål.   

- Dialog rundt arealinnspill, Vestsiden Invest sine mål og strategier og våre politiske 
mål for planarbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. 

 
 
 
 


