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Kjære naboer!  
 

Wilhelmsen Chemicals er en kjemisk fabrikk som produserer 
en rekke kjemikalier til forbrukermarkedet (f.eks. Spylervæske) og 
kjemikalier til skipsfarten. Denne produksjonen foregår i 2 
produksjonsavdelinger på vårt område på Kjøpmannskjær. Vi har 
ingen form for prosess, men blander de forskjellige halvfabrikatene 
batchvis og fyller det på emballasje fra 50 ml og opp til 1000 ltr 
containere. Vi får inn diverse tilsetningsstoffer i pulverform i 25 kg 
sekker på pall. Vi får også inn flytende råvarer i 200 ltr fat, 1000 ltr 
containere, i tankbil og fra tankbåt.  
 

Vi har vært lokalisert på Kjøpmannskjær siden 1973 og flyttet 
inn i ny fabrikk her i 1976. Vi er under stadig utvikling og får inn 
nye kunder og produkter. 
 
 

Vi er en storulykkebedrift i henhold til storulykkeforskriften §9  
Dette innebærer en rekke ting som vi må forholde oss til, deriblant 
plikten til å informere våre naboer om hva som foregår på området. 
Vi er også pliktige til å sende inn sikkerhetsrapport til 
tilsynsmyndighetene. Denne rapporten inneholder bl.a 
risikovurderinger og tiltak for å forebygge og redusere risiko. 
 

Vi er en storulykkebedrift fordi vi lagrer og bruker kjemikalier 
som kan skape uønskede situasjoner, slik som kjemiske 
reaksjoner, og brann. Vi er ikke en storulykkebedrift på grunn av 
brannfaren, men på grunn av at vi lagrer og bruker miljøfarlige 
kjemikalier, slik som Cresylsyre, Varsol 60(White spirit),O 
dichlorotoluol, Solvesso 150 og Natriumnitritt. 
Cresylsyre er ett kjemikalie som blir brukt i skipskjemikalier og har 
en utpreget lukt. O dichlorotoluol blir også brukt i skipskjemikalier. 
Solvesso 150 er ett løsemiddel som blir brukt i forskjellige 
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avfettinger. Natriumnitritt inngår i forskjellige kjølevannstilsetninger 
for å hindre korrosjon i kjølevannssystemer. 

Vi har i vår risikoanalyse brukt mye tid på å beregne 
konsekvenser og sannsynlighet for at noe skal kunne skje, og vi 
har bygd opp vårt industrivern for å kunne takle de situasjoner som 
kan oppstå på bedriften.Vi har oppsamlingsutstyr som skal kunne 
takle de utslipp vi eventuelt kan få både på land og sjø. Vi har et 
eget industrivern som kan ivareta nødvendige tiltak på vårt 
område, og stå i kontakt med nød- og beredskapsetatene og 
kommunen med sikte på å bekjempe storulykker og redusere 
virkningene av dem mest mulig. Vårt industrivern består av ca 40 
personer, både røykdykkere, brannmenn, orden og 
sikringspersonell og sanitet, som er godt øvd på å kunne takle de 
situasjonene som kan oppstå på vår bedrift. Vi har også egen 
brannbil og det utstyret og personell vi behøver for å kunne takle 
en eventuell hendelse. Bedriften har ett godt samarbeid med 
Vestfold interkommunale brannvesen og andre nødetater. 
 Personer fra oss har også vært med og utarbeide ny ROS analyse 
for Færder kommune. 
 

Tabell 1: Oversikt over identifiserte storulykkescenarier ved anlegget. 

Nr. Scenario 

1 Utslipp av Varsol 60 til sjø under lossing fra båt 

Kommentar: Scenariet er et worst case scenario for utslipp av miljøfarlige 

stoffer ved virksomheten. Øvrige stoffer oppbevares på IBC-containere og 

fat, og et potensielt utslipp vil være av begrenset størrelsesorden og skje på 

tett dekke med drenering/gode oppsamlingsmuligheter. 

2 Utslipp av cresylsyre som følge av rørbrudd mellom nedre tankanlegg og 

produksjonshall nord 

3 Uønsket kjemisk reaksjon med natriumnitritt i produksjonshall syd 

4 Brann i isopropanoltank (tank 8) i øvre tankanlegg 

Kommentar: Hendelsen er relevant for alle tanker med etanol og 

isopropanol i øvre tankfarm. Maksimalt lagervolum av isopropanol utløser 

ikke plikter etter storulykkeforskriften, men en hendelse med brann i tank 

kan medføre alvorlige personskader eller tap av menneskeliv. 

 
 

Hvis det skjer noe her på bedriften som kan føre til at 
naboene blir påvirket av denne hendelsen vil en fra vår Orden og 
sikringstjeneste varsle naboene som bor nærmest bedriftsområdet. 



Ved en hendelse med røykutvikling hold vinduer og dører lukket og 
vent på eventuell informasjon. All røyk eller gass skal anses som 
helseskadelig inntil annen beskjed er gitt. 
 

Det er kun politiet som kan evakuere folk fra boligene sine, 
men det kan ta noe tid fra en hendelse og frem til at politiet er 
tilstede på plassen slik at vårt industrivernpersonell kan komme 
med anbefalinger om eventuell evakuering før politiet er på plass. 
 

Disse opplysningene i dette skriv vil også bli lagt ut på våre 
hjemmesider.Ytterligere informasjon vil Dere kunne få ved 
henvendelse til bedriften. 
Informasjon om tilsyn fra tilsynsmyndighetene kan innhentes fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Thorstein Medhus 


