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Arvids livslange fysiske utskei-
elser har gitt ham kraft til å tåle 
en Defo-hverdag. En førtiminut-

ters sykkeltur før arbeidsdagen starter 
gir også inspirasjon til å trå til litt ekstra 
på vegne av distriktsenergiverkene. 
Spesielt når myndigheter og konsulent-
selskaper holder på å kjøre Distrikts-
Norge i grøfta. Arvid skal gi Defo mer 
kondisjon og mer trygghet.

Bedre og mindre sårbar
– Med ansettelsen av Arvid skal vi bli 
bedre på det vi gjør i dag og samtidig 
redusere sårbarheten i administras-
jonen, sier daglig leder Knut Lockert. 
– En administrasjon med bare én ansatt 
er alltid sårbar. Nå har vi back-up og 
kan være mer tilgjengelig. I tillegg 
skal vi øke trykket og bli bedre på å 
serve medlemmene våre i alle aktuelle 
problemstillinger som angår distrikts-
energiverkenes rammebetingelser. Det 
kan vi når vi har fått inn en person med 
så mye erfaring og kompetanse, sier 
Lockert.

Flasket opp med kraft
Arvid Bekjorden er født i Kongsberg og 
vokste opp i Flesberg i Numedalen. Han 
ble flasket opp med kraft fra Flesberg 
Energiverk der faren var elverkssjef. 
Denne kraften transformerte han til 
idrettslige aktiviteter – og til inter-
esse for bransjen. Derfor ble det også 
teknisk utdannelse og fire fagbrev innen 

elektrofag, via elektriker og montør til 
adm. direktør og bedriftsøkonom fra 
BI i Bergen. Tysnes Energiverk, BKK/
Fjordkraft, Stranda Energiverk og adm. 
direktør i Offshore & Trawl Supply AS, 
Valderøy ved Ålesund. Altså stort og 
smått innenfor vår bransje, men også 
offshore/shipping har gitt ham viktige 
erfaringer. Han var med å produserte og 
solgte avanserte fibertau og utstyr rundt 
i hele verden. Og med kvalitetskrav på 
et annet nivå enn vi er vant til i Norge, 
men som også vi må begynne å venne 
oss til, mener han. 

Høyspenning
Innimellom alt dette har han sprunget, 
gått, svømt, klatret og syklet. Deltagelse  
og seier i det militære Gardeløpet i  
Holmenkollen ga ham Kongens premie.  
Han har deltatt i triatlon-NM, NM i 
svømming og er norgesmester i stolpe-
klatring. Det kan høres eventyrlig ut,  
og eventyr har han også opplevd rundt 
om i hele verden. Han har syklet hele 
Pyreneene på langs, haiket fra Singapore,  
raftet ulovlig inn i Burma og har ellers 
hatt mange høyspente opplevelser på 
kanten av det tilrådelige. En jobb i Defo 
må jo være en naturlig videreføring av 
slike spenningsnivåer.  

Defo-erfaring
Arvid stiftet bekjentskap med Defo 
mens han var adm. direktør i Stranda 
Energi. Han kom inn i styret og fikk 
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 Arvid Bekjorden (55) kommer inn i Defos administrasjon med 
kraft i frasparkene både faglig og fysisk. Hans brede bransje-
erfaring fra smått og stort, og fra inn- og utland, gjør ham 
godt egnet til å serve medlemmenes behov i god Defo-ånd  
– når han kommer seg av sykkelen. 

Arvid Bekjorden skal gi Defo mer kondisjon  
og mer trygghet.    Foto: Bjarne Langseth

En erfaren kraft

enda mer sans for organisasjonen. 
– Da mulighetene åpnet seg var jeg 

ikke i tvil om at her vil jeg jobbe. Nå kan 
jeg få utnyttet min brede kompetanse til 
å bidra til å hjelpe medlemsbedriftene 
inn på rett spor. Det ser jeg fram til, sier 
Arvid til NettOpp.

Men alt har sin pris. Han skulle 
gjerne ha syklet Birken i år også, men 
den helgen måtte han tråkke til med all 
sin kraft og erfaring i Defo-arbeid. 
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Enig om hovedlinjer
Statnetts styre har nå vedtatt hovedlinjene for hvordan pris-
ingen av sentralnettet skal utvikles i perioden 2014–2018. 
Defo er enig i hovedlinjene om at alle kundegrupper må bidra 
i spleiselaget for å finansiere nødvendige investeringer.

I en pressemelding fra Statnett heter 
det blant annet at industrikunder 
med stort og stabilt forbruk, og som 

samtidig kan være fleksibelt på kort 
sikt, er i en særstilling blant kunde-
gruppene, og bidrar til sikker drift av 
kraftnettet. Dette blir enda viktigere i 
årene framover, med mer uregulerbar 
produksjon i kraftforsyningen. 

Skepsis
– Defo er skeptisk til ytterligere fordeler 
for den delen av industrien som defin-
eres som kraftintensiv industri for sine 
«egenskaper» til sentralnettet, sier leder 
av Defo og KS Bedrift Energis felles 
nettariffutvalg, Tormod Stene. – Vi vil 
her påpeke at næringslivet for øvrig 
møter økte tariffer, og at uttak i sin 
alminnelighet også gjør det. 

Stene er imidlertid enig i at forbruk 

nær kraftproduksjon, også omtalt som 
samlokalisering, bør premieres. – Defo 
stiller seg bak Statnetts forslag til tariff-
ering av kunder som er lokalisert nær 
kraftproduksjon, sier Tormod Stene. 

Kraftproduksjon
Kraftproduksjon får økt sin tariff med 
0,4 øre/kWh i 2014, etter at tariffen har 
stått stille de siste fire årene. Statnett vil 
arbeide for å kunne øke denne tariffen 
ytterligere med 0,6 øre/kWh til 1,8 øre/
kWh fra 2015.

– Nettinvesteringen kommer både 
ny og eksisterende produksjon til gode, 
presiserer Tormod Stene. – Denne 
kundegruppen er også en av årsakene 
til de store nettinvesteringene. Defo 
støtter Statnetts forslag om at også 
produksjon må ta sin andel av de økte 
kostnadene. 
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Statnett må også fremme en konsesjonssøknad 
på videreføring fra Skaidi og hit til Varangerbotn.

Tormod Stene og Defo støtter Statnetts forslag 
om at også produksjon må ta sin andel av de 

økte kostnadene. 

OED har avvist klagene og gitt 
Statnett konsesjon på sentral-
nettslinja Ofoten – Balsfjord. 
Men en videreføring er livsviktig, 
mener Defo.

I vedtaket fra Olje- og energideparte-
mentet, OED blir det blant annet pekt 
på at det er nødvendig å styrke forsyn-
ingssikkerheten i dette området for å 
redusere risikoen for utfall av kraftfor-
syningen til store deler av Nord-Norge 
nord for Ofoten. Dette er argumenter 

Ofoten – Balsfjord-klage avvist
som også Defo har framført i sitt arbeid 
med å påvirke en slik løsning. Likeledes 
at dette er avgjørende for etablering og 
utvikling av industri og annen nærings-
virksomhet i denne landsdelen. Men 
dette må også gjelde Finnmark. 

Livsviktig
Leder av Defos nordområdeutvalg, Per 
Erik Ramstad, sier til NettOpp at en 
videreføring av denne linja til Skaidi er 
livsviktig for Finnmark. Han mener også at 
Statnett må fremme en konsesjonssøknad 
på videreføring fra Skaidi til Varangerbotn. 

Misunnelig kommentar fra Statnetts konsernsjef 
om Defos nyansettelse: 

– Statnett ansetter og ansetter, men er ikke i  
nærheten av å klare et slikt sprang som Defo  
har gjort – nemlig å doble staben i ett jafs. 

Dobler antall ansatte

I forbindelse med en økning av 
produksjonstariffen som vil kreve en 
endring av EU-regler, mener Defo at 
Statnett bør utrede konsekvensene av 
endringene før de gjennomføres. 

– Her bør det blant annet sees på 
eventuelle vridningseffekter ved etabler-
ing av ny produksjon i forholdet mellom 
Sverige og Norge, og om en endring 
vil virke etableringshindrende for ny 
produksjon generelt sett, sier leder av 
tariffutvalget Tormod Stene.    

– Nordområdeutvalget vil nå intensi-
vere dette arbeidet, og følge opp den 
gode kontakten vi har med Statnett, 
sier Per Erik Ramstad til NettOpp. 


