
Søknad om oppføring av gjeterhytte i reindriften 
iht. reindriftsloven § 21 - rett til husvære, buer og lignende 

Søknaden sendes statsforvalteren i søkerens reinbeiteområde

1. Opplysninger om søker
Navn

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post adresse

Distrikt / siida Reinbeiteområde

2. Opplysninger om søknaden / gjeterhyttas plassering
Ønsket område / sted for hyttas plassering Distrikt / siida (sommer- eller vinterbeite)

Reinbeiteområde Kommune

Er oppføring ihht. til bruksreglene for siidaen / distriktet?    Ja       Nei

Hytta skal plasseres på statsgrunn: 
foreligger det festekontrakt?    Ja       Nei

Hytta skal plasseres på Finnmarkseiendommen:  
foreligger det skjøte?    Ja       Nei

Hytta skal plasseres på privat grunn: 
foreligger det uttalelse fra siida / distrikt / sameby?    Ja       Nei

Hytta skal plasseres på privat grunn: 
foreligger det avtale med grunneier?    Ja       Nei

Hyttens størrelse i m²:

(utvendig) - BTA m²

(innvendig) -  BRA m²

Minste avstand til annen bygning m²

Krav til byggegrunn (pbl §28-1):

-   Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?    Ja       Nei

-   Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?    Ja       Nei

-   Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og 
    miljøforhold?    Ja       Nei
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3. Reindriftslovens § 21 oppstiller to vilkår for å godkjenne gjeterhytte; søker må inneha retten til å utøve   
    reindrift og det må foretas nødvendighetsvurdering av søkers behov for husvære. Søknaden skal grunngi det 
    reindriftsmessige behovet, og skal være forelagt andre reinbeitedistrikt som blir berørt. 
    Beskriv reindriftsmessig behov for gjeterhytte: 

4. Underskrift
Dato Søkerens underskrift

Vedlegg som skal følge søknaden
-   Skjøte/festekontrakt dersom det foreligger - Uttalelse fra siida / distrikt 
-   Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket innarbeides i siidaens / distriktets 

Distriktsplan / bruksregler. Begrepsforklaring: 

BRA - Bruksareal (Tiltakets indre areal, inkludert innervegger, måles fra innsiden av ytterveggene) 
BTA - Bruttoareal (Tiltakets ytre areal, inkludert balkong, alle etasjer medregnet) 

For mer informasjon 
Lov om reindrift (reindriftsloven) av 5. juni 2007 finnes på: www.lovdata.no    
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter finner du her: www.dibk.no 
 
Mangelfullt utfylt søknad kan føre til forlenget saksbehandlingstid 

https://lovdata.no/
https://dibk.no/
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