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m.registrator@regeringskansliet.se 
 

Angående tillstånd till anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall enl KBS3 metoden, ansökan 
avslås av Gudalandets Diarker, och slutförvar ska beredas 
i djupa borrhål. Tings beslut - Stats ockupations 
administration som genomför regionens övertag för 
massmord, är avsatta och skall arresteras för utredning. 
Autoritets blankett. 
 

Saken kort. Verifiera och validera vem och vilka är laglig regering i Sverige, skicka 
dokumentation till info@loveorder.info. Enligt urfolks Gudalandets diarch och Sveriges 
regent Leif den I så är beslutet utlyst i slutförvarsfrågan sedan 8.9.17 – kärnavfallet ska 
förpackas in i djupa borrhål. Det AI ockuperade Sverige ska genast återtas och teknokrat 
tyranin ska avskaffas innan svärmar av drönare övertar 5G världs dödslägret helt. Fyll 
autoritets blanketten, eller tillbakadra från krigsutövning eller arrestera massmördarna. 
Verkställ urfolks tingets beslut, knyt avtal med Diarkerna och håll egna ting av Gudalandets 
kärleksordning. 

 

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:info@loveorder.info
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Bakgrund 

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett 
slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och 
mot miljöbalken hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och  Mark- och 
miljödomstolen. Den 23 januari 2018 meddelade domstolen i sitt yttrande till regeringen att 
de avstyrker ansökan om ett slutförvar pga bristande underlag. Myndigheten som skickade 
sitt yttrande samma dag sa ja till ansökan. Regeringen gav därefter bolaget möjligheten att 
komplettera ansökan och under 2019 gavs remissinstanserna möjlighet att lämna 
synpunkter på kompletteringen. Det sägs att det är regeringen som kommer att fatta beslut 
om tillstånd/tillåtlighet, och det finns ingen tidsplan på när detta ska ske. 

Dessutom finns det ingen verifierings och validerings metodik för vem är det lagliga 
regeringen i Sverige och det är ingen som kontrollerar ifall den officiella regeringen inte är 
overtaget av främmande makt som driver Sverige som sin koloni, eller t o m dödsläger för 
världens kärnavfalls anläggningar. Det är inga urfolks föreningar som har tillgång för att 
kontrollera hälsa och välstånd av för det mesta chippiserade och mind kontrollerade 
politiker och stats administration. Det är mycket som talar för att dem är inte sig själva ens. 

Därför 8 september (1)2017 i stora salen där c a 100 invigda i Kärnbränslets Sutförvars frågor 
var samlade för Miljö Och MarkDomstolens förhandling, gav Ditta Rietuma aka Ditta av 
Gudalandet ett vittnesmål angående diverse olägenheter i det physiska och kemiska 
metodiken men framför allt opålitligheten av det strukturella systemet av administration av 
slutförvarets säkerhet, då det är enbart, per äkta definition,  utländska komerciella 
affärsbolag som hanterar frågan och verifiering och validering av dessa bolags ledare och 
representanter är frånvarande helt eller oacceptabelt obefintlig.  

Under Dittas presentation urfolks kung Leif den I aka Leif Erlingsson presenterades som 
den laglige och kapable Sverige urfolks monark och högste domare, som även tagit ett 
avgörande  beslut i kärnavfalls förvarings frågan – att förvara det mest radioaktiva 
kärnavfallet i djupa borrhål, minst 50 km fr vattenbassänger och flod. 

Ufolks monarken återetablerar ansvar, försiktighets principen, validering och 
verifiering, samt ed 

Ufolks monarken Leif den I av Gudalandets Konungariket Sverige även återetablerar 
personligt ansvar och försiktighets principen, och begär att alla beslutstagare skall genomgå 
validerings och verifierings process, samt skall avlägga ed till Sveriges och hela 
storregionens urfolk, samt till ländernas medborgare. 

Sveriges moderna politiska miljö kännetecknas av att personligt ansvar och försiktighets 
principen har så gott som avskaffats. Detta trotts att försiktighets principen är även en del 
av EU fördraget, som Sverige har signerat. 

http://www.mkg.se/myndighetsprovningen
http://www.mkg.se/domstolsprovningen
http://www.mkg.se/domstolsprovningen
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Försiktighetsprincipen undanröjs genom att medborgarnas rättigheter till referendum och 
säker miljö, inte ens i själva Östhammar, ignoreras av stora kommerciella korporationer, 
som skapat process som är korrupt i grunden.  

Detta gäller både ioniserande och mindre ioniserande strålnings verksamheter som 5G nu. 

Grunden för mandat för hantering av all farlig verksamhet, är tillit. Ifall hanterare 
infiltreras av främmande makt med ont uppsåt kan hela regionen förgiftas och folk utrotas. 

Detta är särskilt aktuelt i dessa COVID tider då det visat sig att biovapnet COVID 19 
finansierats i Wuhan av USAs Dr Fauci själv. Att WHO finansieras av Bill Gates och China, 
som gör största vaccin affärrerna utan någon materiell ansvar för biverkningarna, är också 
ett systemfel som har uppenbarats äntligen. Att Bill Gates finansierar World Economic 
Forum som har nu med åtstramingar krashat hela världsekonomin, för att övergå till 
blockchain era där alla människor tvingas vara självarresterade, i distansering och 
främlingsfientlighet, är rent av en krigs tids kännetecken. 

Ord regeringen, riksdagen, och myndigheter, är gamla ord, vars innehåll har förändrats till 
oigenkännande då dessa alla verksamheter drivs på basis av VISA, MASTERCARD och 
sedan december – blokchain, som skapas av IBM quantum dator, som ägs inte av Sveriges 
stat och kan föga påverkas av dess medborgare. Det kan vara fråga om en Deep State 
världsregering som verkställer sina instressen i Sverige och medborgarna har åsidosatts, 
genom att deras grundlagsstadgade rättigheter ignoreras. 

Därför har urfolks monark Leif den I utlyst direktiv om validering och verifiering av all 
makt, för det kan vara fråga om pågående krigsbrott mot Sveriges medborgare och urfolk 
som folkgrupp. 

Det är uppenbart att allt bereds för snabb behandling av slutförvars ärende, genom 
Regeringens godkännande av att det är staten som skall ansvara för kärnavfalls frågan. 

Definiera staten, regeringen.  

Staten är inte en SEC.gov affärsbolag KINGDOM OF SWEDEN, med koncernen 
REGERINGSKANSLIET i maskopi med utländska BIS.org dotterbolaget RIKSBANKEN och 
skuldträsket gödande RIKSGÄLDEN. Staten är folket och folket trogna kärleksfulla ledare 
som vet hur vi skall leva i kärlekordningen och ta oss ur järngreppet av AI teknologin som 
har urartat och förgör mänskligheten.Det är IBM och andra koncern som plockar in 
människorna i sina koncern medborgarskap och förgör Konungariket Sverige m m. 

Alla dessa förövar korporationer är upplösta rättsligt av Gudalandets diarker sedan 11.6.17 
och dem nu omorganiseras till urfolket och medborgarna trogna verksamheter. 

En regering är en folkskara av Sveriges urfolks och medborgare trogna kloka människor som 
är kapabla att driva en folkstat för folkets väl och trygg framtid för frisk nästa generation. 
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En regering är oberoende av mega korporationerna, teknokraternas påtryckningar och 
Mind Control. En regering vet hur man förmedlar visdom till männsikorna och skyddar 
folket från tyrani. 

Koncernernas anställda är enbart mind kontrollerade gysslan som slussas runt bara för att 
dölja att staten har upphört, och för att lura Svenskarna att dem har inget att oroa sig för 
och därmed slippa befogad motstånd till ockupationen och steriliseringen av alla barn med 
mikrovågs teknik och gifter i vaccinerna. 

Pågående krigsbrott mot Sveriges folk och folkets nationalstat 

Ingen av dessa folkgyllen, så fel kallade myndigheter, med självförklarande namn, som 
behandlar medborgarna som omyndiga, har påvisat att dem är Sveriges stats regering som 
är trogen medborgarna och urfolket, dem har inga avtal med Sveriges urfolks föreningar 
och deras ledare har inte svurit ed till medborgarna och urfolk. 

Det har uppenbarats att både REGERINGSKANSLIET, 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, SVERIGES DOMSTOLAR, 
ÅKLAGARMYNDIGHETEN, ADVOKATSAMFUNDET, RIKSBANKEN m m m så väl som 
alla kommun koncern är registrerade på DNB.com och UPIK.de som DUNS nummrerade 
District of Columbia affärsbolag. Ytterligare viktigt är att veta att KINGDOM OF SWEDEN 
och TELIA SONERA samt alla banker är registrerade på SEC.gov som är United States 
Securities Exchange Commission affärsbolag.  

Detta är ett krigsbrott mot Sveriges invånare. Allt har övertagits från statens medborgare 
och kommercialiserats och hanteras genom bedrägeri och lögner för privat vinst av vissa 
utlänningar och deras affärspartners i Sverige. 

Den 16 april 2020 lämnade privat utländsk affärsbolag REGERINGSKANSLIET en 
proposition till av samma VATICAN ägare ägd privat utländsk affärsbolag RIKSDAGEN 
med bolagets regeländringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor, vilket är en 
fråga ingen affärsbolag ska hantera, men en hederlig riksdag, så som Leif den I regering, för 
alla andra är beroende av VISA och MASTERCARD transactioner, och har korrumperats.  

Folkstaten är stulen och övertagen av ockupations administration, som genom bedrägeri 
låtsas att vara stat, fast den är VATICANens  IBM Gates, Soros, Rothschild, Rockefeller m m 
driven busines bolag. 

Det är dem som driver Westinghouse, ABB, Saab militära kärnvapen anläggningar som 
maskeras till kärnkraftsstationer. Nu har dem lyckats att få Sveriges folk ta ansvar och 
kostnaderna för  deras dödskults krigs brott och kärnvapen teknologin!! 

I propostionen stod det ”… för att ansvaret ska övergå till staten krävs det att 
tillståndshavaren får tillstånd av regeringen att slutligt försluta det geologiska slutförvaret. 
Regeringen ska i samband med att frågan om slutlig förslutning prövas, bestämma när 
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ansvaret ska övergå till staten.” Dessutom stod det att om en tillståndshavare inte kan 
fullgöra sitt ansvar för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet ska detta ansvar övergå till 
staten. Den 4 juni debatterades förslagen i kammeran och den 10 juni röstade riksdagen ja 
till förslagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 november 2020, fast det är affärsbolagens 
interna regeländringar, som förljugs att vara lagar, av övertagen media m m.    

Anna Lindh vi email (bifogas) begärde innan förhandlingarna började att Miljö och Mark 
Domstolen  verifierar sig och påvisar sin rätt att dömma, samt bevisar sin autoritet - att vara 
laglig makt i  medborgar staten Konungariket Sverige. Rådmannen avböjde skriftligt  
(bifogas) att leverera några som helst bevis på att domare i slutförvars frågan har lagliga 
avtal och att vederbörande är kvalificerade och fullmäktigade av Sveriges medborgare och 
urfolk att vara domare i för regionen viktigaste frågor som rör alla framtida generationer. 
Därefter erfor vi att slutsatserna i målet bäddade för katastrof. 

En mycket viktig anmärkning denna falska mark- och miljödomstol hade i sitt yttrande till 
regeringen den 23 januari 2018 om kärnbränsleförvaret var just frågan om statens 
sistahandsansvar för kärnavfallsförvar. Även Östhammars kommun har angett det som 
speciellt viktigt att denna fråga är löst innan kommunen eventuellt säger ja till 
kärnbränsleförvaret. För allt är redan uttänkt länge sedan, och det är militärt industriella 
komplexet som driver med folket. Allt detta är okonstitutionell och fullmakt från urfolk 
saknande bedräggeri. 

Dessutom på mötet den 9 juni nyligen röstade brottslingarna av det utländska busines 
bolaget som låtsas vara Östhammars kommunfullmäktige, med stor majoritet nej till att 
anordna en folkomröstning i Östhammar om det planerade kärnbränsleförvaret. Den 
folkomröstning som planerades i början av 2018, och som blev inställd, kommer alltså inte 
anordnas. Vid det tillfälle då det utländska affärsbolaget REGERINGSKANSLIET eventuellt 
ber Östhammars kommun om en tillstyrkan eller avstyrkan av ansökan om ett 
kärnbränsleförvar i Forsmark kommer beslut tas av kommunfullmäktige. Och det vet alla 
vad denna korrupta affärsbolags anställda kommer att besluta om. Men deras 
affärsbeslut har inte någon laga kraft, för dem begår okonstitutionell bedräggeri 
och de är ockupations maktens krigs brottslighet. 

Ägandet och finansiering av kärnkraftverken 

Genom denna kungörelse så förklarar Vi, urfolks diarker av världs Gudalandet,  att alla 
världens kärnkraftsanläggningar är nationaliserade från den militär industriella koncernen 
och de skall drivas inom gåvoekonomi finanssystmet av Gudalandet.  

För att genomföra denna omorganisation förväntar vi att erhålla beräkningar av nödvändiga 
belopp, vilka då kommer att skapas och förmedlas till alla berörda parter i form av 
Gudalandets oxa checkar. 

Previous owners of the nuclear power plants and Swedish National Debt Office 
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According to Swedish law it was the previous owners of the nuclear power plants that had 
to pay for all the costs for dealing with spent nuclear fuel and its final disposal. They also 
had to pay the costs of decommissioning nuclear power plants and other nuclear 
installations. Since the mid-1970s the nuclear power companies have been allocating funds 
to cover these costs. These funds are administered by the Nuclear Waste Fund. SKB makes 
regular calculations of the future costs for dealing with nuclear waste. These are submitted 
to the Swedish Radiation Safety Authority every three years. After they have been reviewed 
the Authority then proposes the surcharge for the next few years to the Government, which 
decides on the amount to be charged. T. ex Oskarshamn NPP ägdes till 55 % av den globala 
Uniper.energy  with core markets like Germany, the United Kingdom, Sweden, France, the 
Benelux countries and Russia. In Hungary they had one power plant. To support activities 
outside of Europe and Russia, they operated a trading business in North America and had 
offices in several international locations.  

Forsmark samägdes av Sveriges statsbolag Vattenfall AB med tyske storbolag EON. 
Historically the surcharge has varied between SEK 0.01 and SEK 0.02 per kilowatt hour 
supplied by the nuclear power plants. The Government decided, however, that for the 
period 2015–2017 the surcharge was SEK 0.04. The Nuclear Waste Fund mainly invested its 
money in Government Bonds or “Covered Bonds”. 

 A smaller amount was deposited in an interest bearing account 15 of 27 with the Swedish 
National Debt Office that managed the state debt of 1250 billion SEK . This office is where 
the deep state fraud resides as the money lenders are private companies/individuals. And in 
the other end sat spider-man Henry Kissinger with the dollar emition codes of the world 
money illusion suicidal skeem spinning the apocalyptic events of their III WW that finishes 
most of the life on Earth.  

According to such calculations like Plan 2016 the total costs of the Swedish nuclear power 
program, from start to finish, amounted to about SEK 141 billion. Of this amount about SEK 
43 billion were used to build and operate the existing plants and for research and 
development on the Swedish nuclear waste system and its construction. They said 
remaining SEK 98 billion related costs from 2018 and onwards. At the end of 2016 the 
Nuclear Waste Fund administered SEK 60 billion. But the fund was continually being 
augmented, both through the continued surcharge payments as well as the yield on its 
investments. The amount that will have to be paid into the fund in the future will of course 
depend on future returns on its investments.  

All this is of course linked to Sweden's Bloody arms exports that rose in value by 45 percent 
to $1.21 billion in 2016. About 88 percent of total exports were sold to European Union and 
Western "partner" countries, according to data from the Inspectorate of Strategic Products, 
the state-run agency responsible for export-related control and compliance of defense 
material and dual-use products. 

Nuclear power and criminal uranium weapons issues in the current war economy model are 
directly linked to the proposal to develop KBS-3 high level nuclear waste repository in 
Forsmark.  
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Beslutet i kärnavfalls slutförvarsfrågan utlystes av Sverige ufolks 
monark 8.9.17 på MMD mötet - förvaring ska ske i djupa borrhål 

But there is solution of Deep Boreholes that we declared to be the method to use 
http://www.mkg.se/uploads/DB/Deep_borehole_disposal_of_nuclear_waste-
engineering_challenges_Beswick_Gibbs_Travis_Proceedings_of_the_Institution_of_Civil_E
ngineers_April_2014.pdf 

And there are all necessary monetary financial means available in the IHWOBank of 
Godland to make a switch out of the addictive frame of petrol Dollar swamp or the madness 
of microwaved blokchain era, by using oxa check systems of gift economy. 

Indigenous Human World Order Court of Godland decisions on 
the crimes of transformation of human world into world wide 
death camp systems. 

http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2015/05/BSIC-X-verdict-OXOX-3.pdf 

Urfolks världstinget har beslutat att omorganisera döds kult systemet till kärleksordning 
och Ni ska genomföra beslutet eller tillbakadra från tjänsten. 

Ditta samlar världsekpert nätverket och utlyser tinget på Independent WHO konferensen i 
Geneva, (1) 2012.05.11 

https://www.youtube.com/watch?v=qs62pyMn1dM&list=PLQugSGR36JKE5RyREBOHrW7
7KlLhU_ble&index=118  

CNWS IV. BSIC Criminalises Nuclear War Systems. 1.03.12016. 1/101 

https://www.youtube.com/watch?v=8pRaB1w3TY0 

Accusations  

An organized system of abduction, exploitation, torture, exile and murder of large numbers 
of women, men and children by nuclear war systems appears to exist in Sweden, Latvia,and 
elsewhere,  and it is operated by fraudulent corporations pretending to be structures of the 
state. It involves so called state police department, state judiciary, state government and 
illegitimately federal government of EU, including military. Nuclear War Systems (NWS) 
consist of automated and corporate administration including military industrial complex, 
churches, laws, courts and prisons, finance and banking, labor market, food and water 
industry, health insurance, pharma, land ownership, housing ownership, media, 
communications, energy industries, technology, education, life care corporations etc. These 
fraudulent nuclear war system are highly funded and linked to criminal organizations of 
Satanist cannibalism in various churches, and foreign mobsters from Russia, UK, 

http://www.mkg.se/uploads/DB/Deep_borehole_disposal_of_nuclear_waste-engineering_challenges_Beswick_Gibbs_Travis_Proceedings_of_the_Institution_of_Civil_Engineers_April_2014.pdf
http://www.mkg.se/uploads/DB/Deep_borehole_disposal_of_nuclear_waste-engineering_challenges_Beswick_Gibbs_Travis_Proceedings_of_the_Institution_of_Civil_Engineers_April_2014.pdf
http://www.mkg.se/uploads/DB/Deep_borehole_disposal_of_nuclear_waste-engineering_challenges_Beswick_Gibbs_Travis_Proceedings_of_the_Institution_of_Civil_Engineers_April_2014.pdf
http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2015/05/BSIC-X-verdict-OXOX-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qs62pyMn1dM&list=PLQugSGR36JKE5RyREBOHrW77KlLhU_ble&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=qs62pyMn1dM&list=PLQugSGR36JKE5RyREBOHrW77KlLhU_ble&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=8pRaB1w3TY0
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Netherlands, Rome, Israel, China, Switzerland and the USA etc., who through central banks 
steal the money from the nations to invest it in genocidal corporations obsessed with 
Satanism and imposing apocalyptic nuclear war systems on the world. It is funded in part 
by a massive drug trade and child trafficking, with which it is intimately connected. This 
cannibal system is crusader-centuries-old and has been supplied with women, men and 
children of aboriginal origin with the paid collusion of lawyers, clergy and officials of 
Roman Catholic and other Christian churches, and Islamic Mosques, Jewish Synagogues, 
and any other churches of the world, along with state-funded aboriginal leaders and 
officials of any of state government departments, where states are not governed by the 
indigenous people but are in the net of an automated and in the end suicidal mega 
corporation filled with people programmed into merchants-biorobots that are systemically 
murdering the aboriginal people (physically or by identity loss) and expropriating their 
lands, their homes, their oak temples as any of their resources and even their children.  

IMMEDIATE ARREST  

We are satisfied that there is probable cause for IMMEDIATE ARREST of any man or 
woman resisting re-establishment of legitimate states Latvijas Republika, Kingdom of 
Sweden, and all others, as it is in the best interest of the safety and well-being of humanity 
to stop nuclear war systems that have colonized both nations and are withholding Global 
Depopulation massacre – biggest mass murder ever. 

https://www.youtube.com/watch?v=8pRaB1w3TY0  

Dagarna är räknade tills Bill Gates laboratorium nätverket släpper fler biovapen och 5G 
nätet kommer att stödja tyranins drönar svärmar, ifall vi lyckas inte återta vår region från 
teknokrati besatta pirater som stulit mänsklighetens samlade egendom för att skapa av det 
en robot era. 

Var kärleksfulla och ansvarsfulla, och därmed rädda Er själva och mänskligheten 
från dödskulten som påtvingar övergång till AI robotar som utrotar mänskligheten. 
 
Gudarna är med OSS då Vi är med Gudarna! 

Hjärtligt, 
 
 
Ditta, Konna av Gudalandet   Leif, Konn av Gudalandet 
www.LoveOrder.INFO   www.LoveOrder.INFO 
 
Högste domare, ÖUT/IWOCG  Högste domare, ÖUT/IWOCG 
 
President of Latvian Republic  Monark af Staten Sverige 
www.labie.lv     http://mss.lege.net/  
 
T     +46-703-999 069   T     +46-381-20 350 

https://www.youtube.com/watch?v=8pRaB1w3TY0
http://loveorder.info/
http://loveorder.info/
http://www.labie.lv/
http://mss.lege.net/
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