
 

 

Regjeringen må bidra til trygghet i Holmestrand og på Karmøy og stanse salget av Hydro 

valseverk. 

Fagorganisasjonene tilknyttet Hydro ber om at regjeringen stanser salget av Hydros valseverk 

til KPS Capital Partners.  

Staten eier 34,3% av Hydro. Vi mener at det statlige eierskapet i Hydro bør preges av mer 

langsiktighet. I forbindelse med ny eierskapsmelding uttalte daværende næringsminister 

Torbjørn Røe Isaksen følgende:  «Selskapene forvalter store verdier på vegne av fellesskapet 

og fremtidige generasjoner. Derfor må vi fortsette å forvalte eierskapet på en profesjonell og 

bærekraftig måte». De norske valseverkene går med økonomisk overskudd. De trenger 

langsiktige industrielle eiere, et investeringsfond kan ikke garantere den samme 

langsiktigheten og tryggheten. Fabrikkene på Karmøy og i Holmestrand er i tillegg 

kjennetegnet av høy kompetanse, beviselig omstillingsevne og fulle ordrebøker.  

Tilliten myndighetene viser Hydro mht. forvaltning av fellesskapets ressurser ble senest 

bekreftet ved «Lyse transaksjonen» hvor Hydro fikk evigvarende 25 % eierandel i 

vannkraftverk som normalt skulle gått til hjemfall i 2022. Denne transaksjonen var verdt 

mellom 5-6 milliarder NOK for Hydro.    

Statens begrunnelse for eierskapet i Hydro er å opprettholde et ledende teknologi- og 

industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Salget av valseverkene vitner om en 

passiv eierskaps- og næringspolitikk. Vi mener at valseverkene er viktige brikker i å utvikle 

ny grønn fastlandsindustri og at et salg svekker denne målsetningen. Hydro mister nå 

mulighet til å utnytte valseverkene i sin som omstilling av konsernet til et teknologisk og 

miljømessig fyrtårn. Dette er høyteknologiske grønne arbeidsplasser, viktige ikke bare for 

Hydro men for hele Norge. Innen resirkulering er det store planer om å bli ledende i 

Skandinavia. Denne industrien er en uvurderlig teknologisk investering i framtiden. I dagens 

situasjon med høy arbeidsledighet og behov for bærekraftige kompetansearbeidsplasser, er 

det denne typen virksomheter Norge trenger framover.  

Hydro har erklært at konsernet skal satse på produksjon av batterier i stor skala, og vi savner 

en vurdering av mulige synergier mellom en fremtidig batteriproduksjon og divisjonen som 

produserer valsede produkter. Vi savner også en utredning av mulighetene for gjenvinning av 

brukte batterier på lokasjoner ved valseverkene i Europa, dette burde også vært utredet i lys 

av den store satsningen på produsjon av elbiler og den sterke posisjonen Hydro har mot de 

store tyske bilprodusentene mht. produksjon av hele chassiser til tysk bilindustri 

Et annet eksempel som illustrerer problematikken ved å selge ut divisjonen for valsede 

produkter, er Volkswagens nylige annonsering av utbygging av seks batterifabrikker innen 

2030. Den nære relasjonen Hydro har med VW i forbindelse med bilproduksjonen vil 

utfordres ved et salg av valsede produkter. Vi frykter dermed at Hydro nå vil slite med å få 

innpass i markedet for tysk bilindustri med sin batteriproduksjon. 

  

  



 

VW begrunner ønsket om å produsere egne batterier til deres elektriske biler med behovet for 

å integrere de forskjellige batteritypene inn i de ulike bilmodellene.   

Hydro Karmøy og Hydro Holmestrand utgjør en viktig helhet med resten av selskapet. 

Verkene er tett integrert med Høyanger og Årdal, som leverer valseblokkene. Hvis ett område 

forsvinner ut, vil en kunne gå glipp av mulige synergier ved å besitte god kompetanse på alle 

ledd i verdikjeden. Ved å splitte opp verdikjeden gjennom salget av Rolled Products vil 

muligheten for implementering av nye innovasjoner bli mye vanskeligere, om ikke umulig.  

Det er derfor knyttet stor usikkerhet til hvordan disse gode fagmiljøene kan bevares under ny 

eier.  

For oss er det viktig at Hydro fortsatt blir en industriell aktør i fremtidens arbeidsmarked. 

Fagorganisasjonene mener derfor primært at regjeringen som den største eieren burde gripe 

inn og forhindre salget av viktige grønne, framtidsretta og lønnsomme arbeidsplasser.  

Regjeringen har gjort det klart at så ikke kommer til å skje. Vi vil i den anledning være 

tydelige på at en eventuell gjennomføring av salget av Rolled Products medfører et betydelig 

ansvar både for Hydro som selskap og for staten som største eier. Fagorganisasjonene i 

Hydro ber derfor regjeringen om å bidra til: 

• å skape trygghet for arbeidsplassene på Holmestrand og Karmøy 

• å sikre leveransene fra aluminiumsverkene som i dag leverer metall til valseverkene 

• at de ansatte skal få minst like gode vilkår videre i det eventuelt nye selskapet 

Det er vår samlede og soleklare mening at valseverkene er en strategisk viktig del av Hydro 

og at de ville fortsatt å være det i fremtiden. Å levere på de tre punktene ovenfor er et 

minimum av rammer som nå må avklares for disse viktige og framtidsretta arbeidsplassene. 
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