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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att mark-
användnings- och bygglagen ändras. Avsik-
ten är att överföra tillsynen över planlägg-
ningsmätningen i dess helhet från Lantmäte-
riverket till kommunerna.  

Till lagen ska fogas bestämmelser som 
motsvarar den gällande regleringen om bas-

kartan för en detaljplan och tomtindelning 
samt om uppdatering av dessa baskartor. Syf-
tet med propositionen är också att denna re-
glering ska fås att motsvara grundlagens krav 
på författningsnivå. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
 
1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Planläggningsmätning och baskartan för de-
taljplan 

Det finns inga bestämmelser om planlägg-
ningsmätning i markanvändnings- och bygg-
lagen (132/1999). Enligt 55 § i lagen presen-
teras detaljplanen på en karta som utvisar 
bl.a. gränserna för detaljplaneområdet. Enligt 
24 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen (895/1999) presenteras detaljplanen 
på en grundkarta i skala 1:2 000 eller, om 
planens syfte eller innehåll förutsätter det, i 
en större skala. En stranddetaljplan kan pre-
senteras i en mindre skala än 1:2 000 om de 
krav som ställs på presentationen av planen 
uppfylls. 

Bestämmelserna om planläggningsmätning 
grundar sig på förordningen om planlägg-
ningsmätning (1284/1999) som utfärdats som 
en statsrådsförordning med stöd av 206 § i 
markanvändnings- och bygglagen. Förord-
ningen om planläggningsmätning trädde i 
kraft den 1 januari 2000.  Förordningen om 
planläggningsmätning ska tillämpas på plan-
läggningsmätningar samt på baskartor för de-
taljplaner och tomtindelningar. Bestämmel-
serna gäller upprättande av en baskarta och 
de mätmetoder som kartan ska grunda sig på 
och det förfarande som ska iakttas vid god-
kännande av baskartan. I förordningen finns 
bestämmelser om kommunens och markäga-
rens skyldighet när det gäller förvaring av 
baskartor. Enligt förordningen får inte en de-
taljplan eller tomtindelning godkännas, om 
baskartan är föråldrad. I förordningen finns 
även bestämmelser om behörighet. Tillsynen 
över verkställigheten av förordningen om 
planläggningsmätning hör till miljöministeri-
et.  

Övervakningen av planläggningsmätningar 
ankommer enligt 7 § 1 mom. i förordningen 
om planläggningsmätning på Lantmäteriver-

ket. I paragrafens 2 mom. föreskrivs att om 
kommunen har tillgång till en tjänsteinneha-
vare som har avlagt en för uppgiften lämplig 
diplomingenjörsexamen vid en teknisk hög-
skolas avdelning för lantmäteri och som är 
förtrogen med det praktiska utförandet av 
planläggningsmätningar, övervakar dock en 
sådan tjänsteinnehavare de planläggnings-
mätningar som utförs i kommunen. Enligt 
paragrafens 3 mom. kan Lantmäteriverket på 
ansökan av kommunen i den utsträckning 
Lantmäteriverket bestämmer överföra sina 
övervakningsuppgifter på en kommunal 
tjänsteinnehavare som har avlagt en för upp-
giften lämplig ingenjörs- eller teknikerexa-
men vid en yrkeshögskola eller en teknisk lä-
roanstalt och som är förtrogen med det prak-
tiska utförandet av planläggningsmätningar. 

För närvarande svarar ca två tredjedelar av 
kommunerna själva för övervakningen av 
baskartorna för en plan. De till invånarantalet 
största kommunerna har en sådan tjänstein-
nehavare som avses i 7 § 2 mom. i förord-
ningen om planläggningsmätning och allt fle-
ra mellanstora eller mindre kommuner har 
skött övervakningen i enlighet med 7 § 3 
mom. I ungefär en tredjedel av kommunerna 
övervakas planläggningsmätningarna av 
Lantmäteriverket. Dessa kommuner hör i 
allmänhet till de minsta kommunerna. 

Lantmäteriverket har under åren 2010 - 
2012 årligen övervakat och godkänt baskar-
torna för i genomsnitt 26 detaljplaneområden 
och för 45 stranddetaljplaneområden. Dessa 
planläggningsområdens storlek har i genom-
snitt uppgått till 360 hektar när det gäller de-
taljplaner och 50 hektar när det gäller strand-
detaljplaner. 

 
 
Anvisningar för planläggningsmätning 

Enligt 206 § 3 mom. i markanvändnings- 
och bygglagen kan Lantmäteriverket medde-
la föreskrifter om det tekniska utförandet av 
planläggningsmätningen. På grundval av det-
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ta har det utfärdats anvisningar för planlägg-
ningsmätning 2003 (Lantmäteriverkets pub-
likation nr 94).  Dessa mätningsanvisningar 
kompletteras av kartobjektsmodellen, som 
har anförts i Lantmäteriverkets publikation nr 
85 (Baskarta för planläggning 1997). I publi-
kationen behandlas kartobjektens modelle-
ring och visualisering. 
 
2  Föreslagna ändringar 

Enligt förslaget ska övervakningen av plan-
läggningsmätning helt och hållet överföras 
till kommunerna. Den tekniska utvecklingen 
av geografisk informationsteknik och annat 
upprättande av kartor har lett till att statsför-
valtningens övervakning inte längre är än-
damålsenlig. 

Det föreslås att till markanvändnings- och 
bygglagen fogas bestämmelser även om bas-
kartan för en detaljplan och tomtindelning 
samt om uppdatering av dessa baskartor, om 
behörighetsvillkoren för övervakare av plan-
läggningsmätning samt om markägares skyl-
dighet att till kommunen lämna den baskarta 
som upprättats vid utarbetande av en strand-
detaljplan. Bestämmelserna motsvarar till sitt 
innehåll gällande förordning om planlägg-
ningsmätning. Den enda ändringen i sak i 
förslaget är överförande av övervakningen av 
planläggningsmätningar från Lantmäteriver-
ket till kommunerna. I praktiken föranleder 
detta ändringar endast i sådana kommuner 
där Lantmäteriverket har övervakat plan-
läggningsmätningarna. 

Baskartorna kräver enhetlighet även i fort-
sättningen. Avsikten är att deras enhetlighet 
säkerställs genom rekommendationer för den 
offentliga förvaltningen (JHS). De nuvarande 
anvisningarnas läroboksmässighet och detal-
jerade beskrivning av tekniker frångås. Syftet 
är att endast ställa krav på noggrannhet på de 
objekt som ska mätas och beskrivas, den som 
utför planläggningsmätningen kan själv välja 
metoden för mätningen. Det har även getts 
många standarder för branschen och för flyg-
bilder och digitalt materiel finns det allmän-
giltiga rekommendationer. Dessa standarder 
och rekommendationer kan sålunda komplet-
tera grundläggande anvisningar och kan vara 
rekommendationer som man hänvisar till. 
När man har bestämt kvaliteten på och nog-

grannheten för slutresultatet utgör föråldrade 
detaljerade tekniska anvisningar ingen broms 
eller inget hinder för utvecklingen. Avsikten 
är att de nya förfarandena kan tas i bruk ge-
nast om man med dem uppnår den nog-
grannhet och kvalitet som krävs. 

Enligt 206 § 3 mom. i markanvändnings- 
och bygglagen kan Lantmäteriverket medde-
la föreskrifter om det tekniska utförandet av 
planläggningsmätningen. Den tekniska ut-
vecklingen vad gäller upprättande av kartor 
har lett till att inte längre är ändamålsenligt 
att meddela föreskrifter. I samband med re-
videringen av lagstiftningen om Lantmäteri-
verket (RP 68/2013) har paragrafens 3 mom. 
upphävts som onödig. Lagen om Lantmäteri-
verket och därtill hörande ändringar i andra 
lagar träder i kraft den 1 januari 2014. 

Syftet med regeringens proposition är att 
de materiella bestämmelserna om planlägg-
ningsmätning ska motsvara kraven i grundla-
gen genom att man för över bestämmelserna 
om planläggningsmätning till lagnivå. Sam-
tidigt ser man över nivån på normhierarkin 
för de nuvarande bestämmelser som styr 
planläggningsmätningen och skiljer förplik-
tande reglering från icke-förpliktande anvis-
ningar.  

Det föreslås att i lagen tas in en övergångs-
bestämmelse, enligt vilken planläggnings-
mätningar som anhängiggjorts för granskning 
innan denna lag träder i kraft behandlas en-
ligt de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet. Övergångsbestämmelsen underlät-
tar situationen för de kommuner som har 
skaffat service från Lantmäteriverket så att 
de har mera tid att förhandla om anskaffande 
av service från en annan kommun eller an-
ställa en tjänsteinnehavare som uppfyller be-
hörighetsvillkoren till kommunen.  

Det föreslås att förordningen om planlägg-
ningsmätning upphävs som onödig med en 
särskild förordning när lagändringen har trätt 
i kraft. 

 
3  Proposit ionens konsekvenser 

Genom propositionen fås regleringen av 
planläggningsmätningar att motsvara grund-
lagen, i och med att till lagen fogas grund-
läggande bestämmelser om baskartan för en 
detaljplan och tomtindelning. Det allmänna 
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bemyndigandet i 206 § 3 mom. har inte varit 
tillräckligt eller noggrant avgränsat vad gäll-
er regleringen av planläggningsmätningar. 
Genom de föreslagna ändringarna blir re-
gleringen tydligare, samtidigt som antalet be-
stämmelser minskar. 

Det har bedömts att propositionen inte har 
några betydande ekonomiska konsekvenser. 
Lantmäteriverkets utgifter för övervakningen 
av planläggningsmätningar är lika stora som 
de avgifter som tagits ut för övervakningen. 
För övervakningen av planläggningsmät-
ningar har Lantmäteriverket tagit ut avgifter 
till ett belopp av 49 900 euro år 2010, 37 200 
euro år 2011 och 41 200 euro år 2012.  

Majoriteten av kommunerna har skött 
övervakningen av planläggningsmätningen 
själva. För dessa kommuner har propositio-
nen inte några ekonomiska konsekvenser. 
Överföringen av övervakningen av planlägg-
ningsmätningar från Lantmäteriverket till 
kommunerna beräknas inte föranleda några 
tilläggskostnader för sådana kommuner som 
inte har en tjänsteinnehavare som uppfyller 
behörighetsvillkoren eftersom kommunerna 
också hittills har skaffat service mot betal-
ning. Efter den föreslagna reformen skulle 
sådana kommuner skaffa servicen från en 
annan kommun. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid miljöministe-
riet i samarbete med Lantmäteriverket. Utlå-
tanden om propositionen har begärts hos ju-
stitieministeriet, finansministeriet, jord- och 

skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket, 
Finlands Kommunförbund rf, Euraåminne 
kommun, Hattula kommun, Kinnula kom-
mun, Gustavs kommun, Leppävirta kommun, 
Pyttis kommun, Rautjärvi kommun och Salla 
kommun. 

Om propositionen erhölls sju utlåtanden. 
Utlåtande gavs av justitieministeriet, jord- 
och skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket, 
Finlands Kommunförbund rf samt av kom-
munerna Euraåminne, Leppävirta och Pyttis. 

I utlåtandena fästes uppmärksamhet vid att 
grundläggande bestämmelser om de krav 
som ställs på planläggningsmätning och bas-
kartor ska läggas till propositionen. I utlåtan-
dena ansågs det vara bra att den reglering 
som gäller planläggningsmätning och baskar-
tor förtydligas och att övervakningen över-
förs till kommunerna bara man ser till att det 
under en tillräckligt lång övergångstid säker-
ställs att kommunerna har förutsättningar för 
att klara uppgiften. En av de kommuner som 
gett utlåtande framförde invändningar mot 
förslaget till den del man överför flera upp-
gifter till kommunerna. En kommun konsta-
terade å andra sidan i sitt utlåtande att änd-
ringen inte nämnvärt påverkar planlägg-
ningsmätningen och att övervakningen kan 
skötas som eget arbete eller som en köpt 
tjänst. Över utlåtandena har gjorts ett sam-
mandrag. 

Efter remissrundan har propositionen änd-
rats så att regleringen av baskartan för en de-
taljplan i dess helhet finns i lagen och därför 
behövs inget bemyndigande att utfärda för-
ordning. 
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DETALJMOTIVERING 

 
 
1  Lagförslag 

54 a §. Baskarta för en detaljplan. Genom 
lagförslaget överförs bestämmelserna om 
baskartan för en detaljplan från förordningen 
om planläggningsmätning till lagnivå. En de-
taljplan ska grunda sig på en baskarta som 
avbildar terrängen. Baskartan ska vara till-
räckligt detaljerad och noggrann. Vid be-
dömningen av detta beaktas detaljplanens 
syfte och precisionsnivå. Objekt och höjdför-
hållanden i terrängen som anses vara behöv-
liga för planläggningen och för förverkligan-
det av en plan ska inmätas med lämplig nog-
grannhet med tanke på objektet och skalan 
för den karta som skall uppgöras. Objekten 
och terrängen ska avbildas med iakttagande 
av den allmänna avbildningsteknik som gäll-
er kartor. Anvisningar om avbildningsteknik 
och de metoder som ska användas meddelas 
genom rekommendationer från den offentliga 
förvaltningen.  

En detaljplan eller en ändring av den får 
inte godkännas om den inte är tillräckligt de-
taljerad eller noggrann eller om baskartan är 
till den grad föråldrad att den inte längre kan 
användas som grund för planläggningen. 
Med föråldrad avses att baskartan inte är ak-
tuell. En baskarta anses föråldrad om den inte 
har detaljer som är viktiga för markanvänd-
ningsplanering, såsom en rås sträckning, fas-
tighetsgräns, byggnader, konstruktioner, vä-
gar, järnvägar, led för lätt trafik eller hög-
spänningslinjer eller om förändringar som 
skett i terrängen inte avbildas på kartan. Som 
grund för planläggningen kan dock användas 
en föråldrad baskarta om det endast har skett 
små förändringar på planläggningsområdet, 
som t.ex. att stranden har flyttat sig eftersom 
vattenståndet har förändrats lite, att föränd-
ringar i naturen syns i terrängbilden eller att 
mindre viktiga byggnader eller konstruktio-
ner som rivits förekommer på kartan. På be-
dömningen av hur föråldrad baskartan är in-
verkar förutom kartans innehåll även syftet 
med detaljplanen för området. En plan som 

möjliggör tätt byggande kräver alltid en så 
aktuell karta som möjligt. Den fastighetsin-
delning som presenteras på kartan ska alltid 
vara aktuell. 

En smärre ändringar i detaljplanen kan 
dock godkännas trots att baskartan är föråld-
rad om ändringen inte väsentligt påverkar 
planläggningen av området eller dess när-
maste omgivning. Hur små förändringarna i 
detaljplanen är ska i det här sammanhanget 
granskas med tanke på de förändringar som 
föranleds på baskartorna över området. En li-
ten förändring i detaljplanen är t.ex. en änd-
ring av byggrätten eller användningsändamå-
let för en befintlig byggnad. 

54 b §. Övervakare av planläggningsmät-
ning. Avsikten är att helt och hållet överföra 
övervakningen av planläggningsmätning från 
Lantmäteriverket till kommunerna. Mening-
en är att planläggningsmätningen övervakas 
av en kommunal tjänsteinnehavare som ska 
ha avlagt en för uppgiften inom lantmäteri-
branschen lämplig diplomingenjörsexamen 
vid ett universitet eller en för uppgiften inom 
lantmäteribranschen lämplig ingenjörs- eller 
teknikerexamen vid en yrkeshögskola eller 
en teknisk läroanstalt. 

Ifall det i kommunen inte finns någon 
tjänsteinnehavare som uppfyller behörighets-
villkoren kan kommunen komma överens om 
skötseln av uppgifterna tillsammans med en 
annan kommun enligt 76 § i kommunallagen 
(365/1995). Enligt 76 § i kommunallagen 
kan kommuner med stöd av avtal sköta sina 
uppgifter tillsammans eller komma överens 
om att anförtro en annan kommun att sköta 
en uppgift. En kommun kan ansvara för 
övervakningen av planläggningsmätning t.ex. 
genom att komma överens om att uppgiften 
ges med tjänsteansvar till en annan kommuns 
tjänsteinnehavare. 

54 c §. Godkännande av baskarta. Om en 
karta uppfyller de krav som ställs på baskar-
tan för en detaljplan ska övervakaren av 
planläggningsmätning godkänna kartan. På 
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kartan ska göras en anteckning om att den 
godkänts. 

74 §. Markägarens rätt att låta utarbeta en 
stranddetaljplan. Det föreslås att det till pa-
ragrafen fogas ett nytt 3 mom., varvid det 
nuvarande 3 mom. blir 4 mom. När markäga-
ren sköter utarbetandet av en stranddetaljplan 
ska markägaren lämna den baskarta som 
uppstått vid utarbetandet av planen att förva-
ras hos kommunen och användas som en del 
av kommunens kartmaterial. Motsvarande 
bestämmelse har tidigare funnits i förord-
ningen om planläggningsmätning. Bestäm-
melsen behövs av tydlighetsskäl. Markägaren 
tar i själva verket på sig en uppgift som hör 
till kommunen, och ska därför på motsvaran-
de sätt också se till att nödvändiga handlingar 
som gäller planläggningen lämnas till kom-
munen. Kommunen utarbetar och uppdaterar 
kartmaterial som avbildar terrängen, en så 
kallad primärkarta, som enligt planläggning-
ens behov används som baskarta för planen. 

Kommunens primärkarta används i stor ut-
sträckning såväl i kommunens egen som i 
andra organisationers verksamhet. 

79 a §. Baskarta för tomtindelning. Avsik-
ten är att föreskriva om baskartan för tomtin-
delning och aktualiteten hos den på samma 
sätt som det i föreslagen 54 a § föreskrivs om 
baskartan för en detaljplan. 
 

 
 
 
2 Ikraftträdande 
 
Det föreslås att lagen träder i kraft samti-

digt som Lantmäteriverkets organisationsre-
form träder i kraft, dvs. från ingången av 
2014.  

 
 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) till 74 § ett nytt 3 mom., varvid det 

nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till lagen nya 54 a–54 c § och en ny 79 a § som följer: 
 
 
 
 
 

54 a § 

Baskarta för en detaljplan 

En detaljplan ska grunda sig på en baskarta 
som avbildar terrängen. Baskartan ska vara 
tillräckligt detaljerad och noggrann.  

En detaljplan eller en ändring av en sådan 
får inte godkännas, om baskartan inte är till-
räckligt detaljerad eller noggrann eller om 
den är så föråldrad att den inte längre kan 
användas som grund för planläggningen. 

En mindre ändring av detaljplanen kan 
dock godkännas trots att baskartan är föråld-
rad, om ändringen inte väsentligt påverkar 
planläggningen av området eller dess när-
maste omgivning. 

 
 

54 b § 

Övervakare av planläggningsmätning 

Planläggningsmätningar ska övervakas av 
kommunala tjänsteinnehavare. Den som 
övervakar planläggningsmätning ska vara di-
plomingenjör, ingenjör eller tekniker som av-
lagt en för uppgiften lämplig lantmäteriexa-
men.  

Kommunen kan svara för övervakningen i 
samarbete med en annan kommun i enlighet 
med 76 § i kommunallagen (365/1995). 

 
54 c §  

Godkännande av baskarta 

Om baskartan för en detaljplan uppfyller de 
krav som ställs på den ska den som överva-
kar en planläggningsmätning godkänna kar-
tan och på kartan ska göras en anteckning om 
godkännandet. 

 
 
 

74 §  

Markägarens rätt att låta utarbeta strandde-
taljplan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om markägaren ser till att en stranddetalj-

plan utarbetas ska markägaren ge in den bas-
karta som är ett resultat av att planen utarbe-
tas, till kommunen för att förvaras och för att 
användas som en del av kommunens kartma-
terial. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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79 a § 

Baskarta för tomtindelning 

På en baskarta för tomtindelning tillämpas 
bestämmelserna om en baskarta för en de-
taljplan i 54 a §. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

 
På en sådan planläggningsmätning som in-

nan denna lag trädde i kraft lämnades in för 
granskning till den som övervakar planlägg-
ningsmätningar ska de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet tillämpas. 

————— 
 
 

Helsingfors den  5 december 2013 

 
 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Arbetsminister Lauri Ihalainen 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


