
Returkraft AS – tildeling av enerett til Returkraft AS i henhold til forskrift om offentlige 
anskaffelser § 1-3 
 
RKR AS er tildelt enerett til å behandle husholdningsavfall og avløpsslam fra Kristiansand 
kommune, Vennesla kommune, Søgne kommune og Songdalen kommune. Denne enerett er tildelt 
i henhold til regelverket i forskift om offentlige anskaffelser § 1-3 og er således kunngjort på disse 
kommuners hjemmeside på internett. Agder Renovasjon AS er tildelt tilsvarende rettigheter og 
forpliktelser fra sine eierkommuner, som er Arendal kommune, Grimstad kommune og Froland 
kommune. 
 
Styrene i RKR AS og Agder Renovasjon DA har besluttet å la selskapet Returkraft AS få enerett 
til å utføre de oppgaver som er pålagte RKR AS/Agder Renovasjon DA fra eierkommunene. 
Returkraft AS er et selskap fullt ut eid av RKR AS og Agder Renovasjon DA. Selskapet er 
således fullt ut eid av kommuner i Agder-fylkene og det er en målsetning at også øvrige 
interkommunale avfallsselskaper i regionen skal tildele slik enerett og delta på eiersiden. 
 
Bakgrunnen for denne tildelingen er at man nå etablerer et forbrenningsanlegg for avfall i Agder-
regionene, som skal ivareta de kommunale forpliktelser etter forurensningsloven § 30 for 
eierkommunene. 
 
Denne enerett kunngjøres ved at vedtaket i saken tas inn på RKR AS/Agder Renovasjon DA sine 
hjemmesider. 
 
Dermed vil tildelingen av enerett oppfylle vilkårene i lov om offentlige anskaffelser og 
unntaksbestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h) som gir en 
hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra eierkommuner/RKR AS/Agder Renovasjon DA til 
Returkraft AS. Virkningene av dette blir bl.a. at Returkraft AS blir å anse som en offentlig 
oppdragsgiver iht. dette regelverket og dermed må Returkraft AS følge lov om offentlige 
anskaffelser for sine egne anskaffelser. 
 
Styrets vedtak i møte 03.09.2007 lyder som følger: 
 
RKRs styre vedtar å tildele enerett til behandling av restavfall fra husholdninger i RKRs 
eierkommuner til Returkraft AS, jf anskaffelsesforskriftens § 1-3 bokstav h). Eneretten 
gjelder fra oppstart av ordinær drift av forbrenningsanlegget Returkraft AS skal bygge i 
Kristiansand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


