
Returkraft AS – tildeling av enerett til Returkraft AS i henhold til forskrift om offentlige 
anskaffelser § 1-3  

IATA IKS er tildelt enerett til å behandle husholdningsavfall og avløpsslam fra eierkommunene Åmli, 
Nissedal, Drangedal og Nome. Denne enerett er tildelt i henhold til regelverket i forskrift om offentlige 
anskaffelser § 1-3.  

Styret i IATA IKS har besluttet å la selskapet Returkraft AS få enerett til behandling av restavfall fra 
husholdningene i IATA`s eierkommuner. 

Bakgrunnen for denne tildelingen er å få mer kvalitet sikret matavfall og en bedre miljømessig behandling 
av matavfallet til andre samarbeidene selskaper, som er deleiere/avtalefester i selskapet Returkraft AS. Ved 
en slik tildeling vil også IATA IKS få en mer miljømessig og fordelaktig logistikk på sin transport.  

Denne enerett kunngjøres ved at vedtaket i saken tas inn på IATA IKS 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/IATA IKS 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.  

Styret i IATA IKS har i sitt vedtak sak 28/18 av 04.09.2018  med følgende tekst:  

Styret i IATA vedtar å inngå en avtale med Returkraft om behandling av restavfall for IATA 
IKS.  Styret i IATA vedtar avtalene og gir Styreleder og daglig leder fullmakt til å signere 
avtalene på vegne av IATA IKS. 

Styret vedtar å tildele enerett til behandling av restavfall fra husholdningene i IATA`s 
eierkommuner til Returkraft, jmf anskaffelsesforskriften §1-3 bokstav h. Eneretten gjelder fra 1. 
okt 2018 til 1 okt. 2024, med opsjon for IATA til å forlenge med ytterligere 6 år. 
 
Det forutsettes at det tildeles enerett for behandling av matavfall fra RTA, Libir og SMG hos 
IATA, og at det tildeles avtale for behandling/transport av aske mellom IATA og Returkraft. 
Det forutsettes i alle avtaler at IATA IKS forestår all transport av matavfall fra de nevnte 
selskap, restavfall fra IATA samt ledig retur kapasitet med aske fra Retukraft. 
 


