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Anmeldelse, mulig sabotasje Kamøyvær nedre dam, Nordkapp kommune 
 
Nordkapp kommune har etter tips og befaring på Kamøyvær nedre dam fattet mistanke 
om at noen har vært der, med den hensikt å sabotere og/eller skade dammen. 
 
Bakgrunnen for denne mistanke er at det er spor av at noen med forsett har brukt 
verktøy for å skade strukturen, og man ser også skader i betongen. Nordkapp kommune 
kan også rapportere om sprekker som har oppstått etter forrige befaring. Disse skadene 
kan vanskelig forklares med at de har oppstått som følge de naturlige påvirkninger 
dammen er utsatt for. Skadene har så langt vi kan se, ikke medført kritiske skader i 
strukturen, og det er ikke umiddelbar fare for at dammen skal rase ut.  
 
Nordkapp kommune ser svært alvorlig på forholdet at det muligens er forsøkt å skade 
samfunnskritisk infrastruktur. I ytterste konsekvens kan dette medføre at flere 
mennesker og bedrifter blir rammet, og fratatt en god og sikker vannforsyning. I tillegg 
kan en slik sabotasje påføre kommunen- og samfunnet store kostnader. 
 
Nordkapp kommune har ingen formening om hvem som kan ha stått bak en slik 
handling, men ber politiet om å etterforske hendelsen for å skaffe et bedre bilde om hva 
som kan ha hendt, og eventuelt avdekke gjerningspersonen(e). 
 
Vedlagt i denne anmeldelsen er bilder tatt på Kamøyvær nedre dam i forbindelse med 
befaring 16.oktober, utført av representanter fra Nordkapp kommune og politiet. 
 
Dersom politiet behøver assistanse fra Nordkapp kommune i videre oppfølging av 
saken, stiller vi alle nødvendige ressurser til disposisjon. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Raymond Robertsen 
Rådmann 
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