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Avdelning 3 - TNA

Från: Anna Lind <annalind118@gmail.com>
Skickat: den 22 november 2022 18:19
Till: Avdelning 4 - TNA; bha; Björn Dufva / Regeringskansliet; Magnus Blucher / 

Regeringskansliet; Martin Johansson; Per Molander; Registrator Miljö- och 
energidepartementet; Simon Hoff / SKB; Advokat Malin Wikström; Bygg- och 
miljönämnden i Östhammars kommun; Energimyndigheten; Havs- och 
vattenmyndigheten; Kammarkollegiet; Länsstyrelsen i Uppsala län; Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap; Oskarshamns kommun; SGU: Sveriges Geologiska 
Undersökning; Sjöfartsverket; Strålsäkerhetsmyndigheten; Svenska Kraftnät; 
Trafikverket; Östhammar kommun; Johan Swahn; Kärnavfallsrådet; Marie Berggren; 
Miles Goldstick; Milkas; MKG; Oscar Alarik; Slutförvarsenheten Östhammars 
kommun; Naturvårdsverket Registrator; Avdelning 3 - TNA; Nacka tingsrätt Mark- 
och miljödomstolen - TNA

Ämne: Diarieför i mål M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14, M 6009-16 m m
Bifogade filer: Begär bevis att  MMD är ett lagligt domstol av Folkstaten Konungariket Sverige. 

Anna Lind 22.11.22..pdf

Hej, rara registratorn, vänligen skicka tillbaka diarieförda aktbilage nummer av det bilagda dokumentet, för de fyra 
respektive mål, med vändande epost. 
 
Till Miljödepartamentet, Regeringskansliet 
Till Sveriges Domstolar, Nacka Tingsrätt, MMD 
Till SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten 
 
Varken på MMD webbsidor eller i aktbilagorna av mål finns det i processernas inledning någon som helst verifiering 
och autorisering av dolmstolen, regeringen och SSM, som pålitliga lagliga och av Folket, som har makten, avtalade 
signatörer av alla beslut. Ingen bevisning finns att finna. Därför bifogar Vi här igen begäran om  verifierande och 
autoriserande fullmakter och avtal inom folkstaten Konungariket Sverige, som bevisar att  MMD är ett 
lagligt domstol och de involverade rådmän, nämndemän och domarna är lagliga och fullmäktigade, samt 
godkända som lojala och ed svurna till Folk av Sverige och grannländerna, samt är inte jäviga. Det ryktas 
att miljödepartamentet i sig upplöses, varmed frågan om bevis av ett pålitligt bestående organ är 
grundläggande krav, utan vilket inget beslut kan anses lagligt taget. Se nedan det ovärdiga svaret som jag 
fick, 5 år sedan, och jag hoppas att Ni nu har förberett väl alla autoriserings dokument. 
 
I samband med stundande tingsförhandlingar angående utökad lagringskapacitet och verksamhet i Clab, 
samt beslutet om att bygga slutförvaret i Forsmark, uppmanas myndigheten Regeringskansliet och SSM att 
genomgå en strukturutredning, och autoritetsutredning av de inblandade signatörerna i alla domstols 
ärenden så som M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14, M 6009-16. Aktbilaga 583 fr 17-08-28, i M1333-11 
visar mitt tidigare förfrågan som blev olagligt obesvarad. 
 
Ni ska svara via epost med PDF bilagor och inom en kalendervecka, senast 29 November. 
  
Anna Lind, Bredängens Urfolk,  
T 0729-304 193   E  annalind118@gmail.com  
 
 
 
 

---------- Forwarded message --------- 
No: Lillienau Anders - TNA <anders.lillienau@dom.se> 
Date: pirmd., 2017. g. 28. aug., plkst. 17:09 

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2022-11-23 
MÅLNR: M 7062-14 
AKTBIL: 322
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Subject: Mejl i mark- och miljödomstolens mål M 1333-11 
To: annalind118@gmail.com <annalind118@gmail.com> 
 

Hej,  

  

Domstolen har tagit emot ditt mejl idag angående mål M 1333-11 om SKB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar 
för använt kärnbränsle. Mejlet har diarieförts i målet. Jag bedömer att domstolen därutöver inte har anledning att 
vidta några åtgärder med anledning av det som anförts i ditt mejl.  

  

Med vänlig hälsning 

Anders Lillienau 
Rådman, Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 4, Nacka tingsrätt 

08-561 657 20 • 070-185 53 77 • anders.lillienau@dom.se • Postadress: Box 1104, 131 26 Nacka strand • Besöksadress: Augustendalsvägen 20 • Fax: 08-
561 657 99 • www.nackatingsratt.domstol.se 

  


