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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 17 kap. i kyrkolagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås det att det till kyr-
kolagen fogas en ny bestämmelse om hur be-
gravningsväsendets avgifter bestäms och om 
beslutsbefogenheterna. Enligt förslaget ska 
församlingens faktiska kostnader för uppgif-

terna inom begravningsväsendet beaktas när 
avgifterna bestäms. På så sätt motsvarar av-
gifterna också bättre begravningsplatsernas 
skötselnivå och kvaliteten på servicen. 

Lagen avses träda i kraft i december 2012. 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Enligt 6 mom. i begravningslagen 
(457/2003) kan en församling eller en kyrklig 
samfällighet inom evangelisk-lutherska kyr-
kan ta ut avgifter för upplåtelse av en grav-
plats, tjänster i anknytning till gravsättningen 
och skötseln av graven. Avgifterna får vara 
högst så stora som produktionskostnaderna 
för tjänsten i fråga. Grunderna för avgifterna 
ska vara desamma för alla dem som har rätt 
att bli gravsatta på församlingens eller den 
kyrkliga samfällighetens begravningsplats. 
Befrielse från avgift kan beviljas helt eller 
delvis om den avlidne är en frontveteran eller 
av något därmed jämförbart skäl. Befrielsen 
från avgift kan även gälla frontveteranens 
make. I 17 kap. 5 § 1 och 2 mom. i kyrkola-
gen (1054/1993) föreskrivs om ersättningar 
för gravskötseln. 

Enligt 22 § i begravningslagen bestäms 
särskilt om disponibel finansiering för kost-
nader för hållande av allmänna begravnings-
platser. I regeringens proposition (RP 
204/2002 rd) med förslag till begravningslag 
konstateras att det är motiverat att staten ock-
så sörjer för att församlingarna har ekono-
miska förutsättningar att sörja för allmänna 
begravningsplatser. I propositionens motiver-
ing framförs att finansieringen för närvaran-
de ingår i den del av samfundsskatten som 
går till de evangelisk-lutherska församlingar-
na. 

Utöver begravningsväsendet har försam-
lingen även andra lagstadgade samhälleliga 
uppgifter, med vilka man har motiverat det 
att församlingarna får en andel av samfunds-
skatten. Församlingarna och centralregistren 
sköter vissa uppgifter i anslutning till folk-
bokföringen. Dessutom upprätthåller försam-
lingarna kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der och byggda miljöer och ser till att kultur-
historiskt värdefulla föremål bevaras. 

Då avgifterna fastställs ska utöver avgifts-
bestämmelserna i begravningslagen även be-
aktas bestämmelsen om jämlikhet i 6 § i 
grundlagen jämte förbudet mot särbehandling 
samt den förvaltningsrättsliga jämlikhets-
principen. Dessa ska följas även i de fall då 
bestämmelsen om lika avgifter enligt 6 § 2 
mom. i begravningslagen inte tillämpas. Be-
stämmelsen om lika avgifter tillämpas t.ex. 
inte på icke-ortsbor, eftersom församlingen 
inte är skyldig att anvisa gravplats för andra 
än kommunens invånare. Skillnader som 
grundar sig på en persons medlemskap i ett 
religiöst samfund är tillåtna endast av ett 
godtagbart skäl. Å andra sidan måste man 
även sörja för att de evangelisk-lutherska för-
samlingarnas medlemmar inte ställs i ett 
sämre läge genom att inkomster från kyrko-
skatt används för upprätthållandet av allmän-
na begravningsplatser. 

Jordfästningen är en kyrklig förrättning och 
därför en del av församlingens gudstjänstliv. 
Antalet begravningar väntas öka under de 
följande 20 åren. Av dem som inte hör till 
kyrkan jordfästs två tredjedelar. Eftersom 
kyrkliga förrättningar har en karaktär av 
gudstjänst är jordfästningen enligt 2 kap. 
26 § i kyrkoordningen (1055/1993) avgiftsfri. 

En uppföljningsgrupp tillsatt av det dåva-
rande undervisningsministeriet konstaterade i 
en utredning i oktober 2004 att fördelnings-
grunden för församlingarnas samfundsskatte-
intäkter bör ändras så att de på ett bättre sätt 
motsvarar församlingarnas kostnader för be-
gravningsväsendet. Lagen om skatteredovis-
ning (532/1998) ändrades den 1 januari 2006 
så att en evangelisk-luthersk församlings ut-
delning under skatteåret till hälften bestäms 
på samma sätt som kommunens utdelning 
och till hälften i förhållande till folkmängden 
i den kommun eller de kommuner som mot-
svarar församlingen eller den kyrkliga sam-
fälligheten. Ändringen skapade bättre jäm-
likhet mellan församlingarna i fråga om fi-
nansieringen av begravningsväsendet. 
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Kyrkostyrelsen har sänt ut ett cirkulär 
(28/2005) om begravningsväsendets avgifter 
enligt vilket församlingarna ska uppskatta 
kostnaderna för de lagstadgade samhälleliga 
uppgifterna som en helhet. Uppföljningen vi-
sar dock att församlingarna beaktat rekom-
mendationerna i cirkuläret bristfälligt. 

År 2010 hade församlingarna begravnings-
platser med en sammanlagd areal av 3 480 
hektar. På dessa begravningsplatser begrav-
des 49 338 avlidna. År 2011 uppgick begrav-
ningsväsendets kostnader sammanlagt till 
131,8 miljoner euro. Begravningsväsendets 
avgiftsintäkter var 15,5 miljoner euro och öv-
riga intäkter 2,2 miljoner euro, sammanlagt 
alltså 17,7 miljoner euro. 

I kyrkolagen finns inga allmänna bestäm-
melser om grunderna för församlingarnas 
avgifter. När avgifterna bestäms ska grundla-
gen, begravningslagen samt de allmänna för-
valtningsrättsliga principerna som jämlikhet 
och ändamålsbundenhet beaktas. Kyrkosty-
relsen har utfärdat anvisningar om fördel-
ningen av kostnaderna i församlingarna (kyr-
kostyrelsens cirkulär 5/2007). Enligt anvis-
ningarna är fördelningen av kostnaderna 
främst aktivitetsbaserad kalkylering. Kost-
nadsredovisning utnyttjas inte ännu i alla för-
samlingar som informationskälla, varför det 
inte finns uppgifter på nationell nivå om 
gravplatsernas och tjänsternas faktiska själv-
kostnadspriser. 

Enligt kyrkostyrelsens statistik var kostna-
derna för kyrkobokföringen cirka 23 miljoner 
euro 2011. Bevarandet av kulturarvet föran-
ledde kostnader på sammanlagt cirka 18 mil-
joner euro för församlingarna. Enligt försam-
lingarnas bokslutsuppgifter uppgick försam-
lingarnas samfundsskatteintäkter till 133 mil-
joner euro. 
 
1.2 Läget i Sverige och Norge 

I Sverige svarar församlingarna för begrav-
ningsväsendet och äger i regel begravnings-
platserna. Församlingarna är skyldiga att till-
handahålla gravplatser även för dem som inte 
hör till något kristet religionssamfund. I 
Stockholm och Karlskrona är begravningsvä-
sendet kommunalt. Begravningsväsendet i 
Sverige finansieras med en begravningsavgift 

som alla som är skrivna i Sverige betalar i 
samband med beskattningen. Avgiften ska 
grunda sig på begravningsväsendets netto-
kostnader. Avgiften redovisas till de instan-
ser som svarar för begravningsväsendet, i 
allmänhet församlingarna. När en avliden 
begravs någon annanstans än på sin hemort, 
betalar den myndighet på hemorten som är 
huvudman för begravningsväsendet en er-
sättning för kostnaderna till den som utför 
begravningen via ett s.k. clearing-system. 
Begravningsavgiften för personer som inte 
hör till kyrkan fastställs av regeringen efter 
förslag från församlingarna. Avgifterna 
övervakas av länsstyrelsen. 

En begravningsgudstjänst hålls för den av-
lidne om inga hinder föreligger. Förrättning-
en kan hållas även för en person som inte 
hört till kyrkan, om det föreligger särskilda 
skäl och om det är den avlidnes önskan. Om 
den avlidne var medlem i kyrkan tas ingen 
avgift ut av de anhöriga för förrättningen. 
Begravningsgudstjänsten kan hållas även i 
någon annan än den avlidnes egen församling 
och då betalar den avlidnes församling en er-
sättning fastställd av kyrkostyrelsen till den 
församling som håller förrättningen. För för-
rättningar som hålls för en person som inte 
hört till kyrkan kan avgift tas ut av de anhö-
riga. I Norge är den evangelisk-lutherska 
kyrkans ekonomi nära knuten till statens och 
kommunernas ekonomi. Församlingarna är 
skyldiga att upprätthålla allmänna begrav-
ningsplatser. Kommunerna har budgetanslag 
för begravningsväsendets kostnader. Kom-
munerna beslutar efter förslag från försam-
lingarna om begravningsavgifterna som till 
exempel priset för inlösen av grav, kapellhy-
ror och kremering. Församlingarna har det 
huvudsakliga ansvaret för det egentliga be-
gravningsväsendet, som utöver kostnaderna 
för personal och motsvarande kostnader även 
omfattar kostnaderna för nybyggen, under-
håll och annan verksamhet på begravnings-
platserna. Begravningsplatspersonalen är an-
ställd av församlingarna. 
 
1.3 Bedömning av nuläget 

Församlingarna kan fritt prissätta sina be-
gravningstjänster inom de gränser lagen stäl-
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ler. Detta har lett till stora skillnader i för-
samlingarnas prissättning av samma uppgif-
ter. Prisskillnader finns bland annat i avgif-
terna för kist- och urngravplatser och för 
gravsättningstjänster som öppnande, igen-
fyllning och iordningställande av grav. Pris-
skillnaderna accentueras ytterligare vid jäm-
förelse av de avgifter som tas ut för gravsätt-
ning av en avliden ortsbo och en avliden som 
inte är ortsbo. 

Enligt kyrkostyrelsens beräkningar översti-
ger församlingarnas sammanlagda kostnader 
för de lagstadgade samhälleliga uppgifterna 
samfundsskatteintäkterna, varför en del av 
begravningsväsendets utgifter täcks med 
kyrkoskatt som församlingsmedlemmarna 
betalar. Underskottet beror delvis på att för-
samlingarna inte i tillräcklig mån tar hänsyn 
till begravningsväsendets faktiska kostnader 
när de beslutar om begravningsväsendets av-
gifter. 
 
2  Föreslagna ändringar 

Syftet med propositionen är att jämna ut 
skillnaderna mellan församlingarna när det 
gäller storleken på de avgifter enligt 6 § i be-
gravningslagen som församlingarna tar ut för 
begravningsväsendet. 

Målsättning är att begravningsväsendets 
avgifter ska täcka de kostnader för begrav-
ningsväsendet som inte kan täckas med för-
samlingarnas samfundsskatteintäkter med 
beaktande även av de kostnader församling-
arna har för sina övriga lagstadgade samhäl-
leliga uppgifter. För närvarande täcks under-
skottet med kyrkoskatt. Propositionens syfte 
är att dessa kostnader ska täckas med be-
gravningsväsendets avgifter. 

Enligt förslaget fogas en ny 9 § till 17 kap. 
i kyrkolagen med föreskrifter om hur be-
gravningsväsendets avgifter bestäms och om 
tillhörande beslutsbefogenheter. Enligt för-
slaget ska de faktiska kostnader som försam-
lingen har för uppgifterna inom begravnings-
väsendet beaktas när beslut fattas om avgif-
terna. På detta sätt motsvarar avgifterna även 
bättre begravningsplatsernas skötselnivå och 
kvaliteten på servicen. Paragrafen motsvarar 
6 § i begravningslagen, dock så att bestäm-

melsen om att ta ut avgifter är förpliktande 
till sin karaktär.  

Utöver detta ska bestämmelserna i 6 § i be-
gravningslagen tillämpas på de avgifter som 
tas ut för begravningsväsendet. Därmed ska 
skyldigheten att ta ut avgift inte gälla front-
veteraner eller motsvarande situationer. Även 
bestämmelsen om samma grunder för avgif-
terna och avgifternas högsta belopp blir till-
lämplig. 

Enligt propositionen ska församlingen ta ut 
en avgift för upplåtelse av gravplats och 
tjänster i samband med gravsättning. Be-
stämmelsen ålägger församlingarna att be-
slutsfattandet ska grunda sig på de kostnader 
som produktionen av tjänsterna föranleder. 
Därför ska de kostnader som begravningsvä-
sendet orsakar framgå av motiveringen till 
beslutet om avgifter. 

Enligt de gällande bestämmelserna är det 
kyrkofullmäktige som beslutar om gravarna 
och således även om de avgifter som tas ut 
för upplåtelsen av gravplatser. Beslut om av-
gifterna för tjänster i anslutning till gravsätt-
ning ingår i kyrkorådets befogenheter. Det 
föreslås att detta förhållande mellan kyrko-
fullmäktiges och kyrkorådets befogenheter 
kvarstår oförändrat. Det föreslås att bestäm-
melsen om kyrkofullmäktiges befogenhet i 
fråga om avgifter som tas ut för gravar flyttas 
från kyrkoordningen till 17 kap. 9 § 2 mom. i 
kyrkolagen. 

Eftersom det även framöver kommer att 
höra till församlingarnas befogenheter att be-
stämma om avgifterna, ska avgifterna inom 
begravningsväsendet följas upp. Begrav-
ningsväsendets kostnader är en komplex hel-
het som det inte är ändamålsenligt att be-
stämma om på kyrkoordningsnivå. Kostnads-
redovisning bör bli en etablerad praxis i alla 
församlingar och en enhetlig indelning av 
uppgiftsområdena ska skapas till stöd för be-
gravningsväsendets processer för att så jäm-
förbara kostnadsuppgifter som möjligt ska 
finnas tillgängliga när man bestämmer be-
gravningsväsendets självkostnadspris. Kyr-
kostyrelsen ska ge församlingarna ytterligare 
anvisningar för kostnadsredovisningen. I takt 
med utvecklingen av kostnadsredovisningen 
kan den ekonomiska statistiken ge årlig in-
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formation om begravningsväsendets själv-
kostnadspris i församlingarna. 

Informationen om de avgiftsgrunder som 
tillämpas bör ökas genom utveckling av det 
regionala samarbetet. Man stöder beslutsfat-
tandet om begravningsväsendets avgifter ge-
nom att utveckla kostnadsredovisningen. De 
uppgifter som behövs för att räkna ut själv-
kostnadspriset finns i församlingarnas bokfö-
ring. 
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

I och med förslaget slopas de avgiftsfria 
gravplatser och gravsättningstjänster som nu 
tillämpas i cirka etthundra ekonomiska för-
samlingsenheter. Enligt förslaget ska både 
gravplatser och tjänster i anslutning till grav-
sättningen prissättas och när priset bestäms 
ska de kostnader församlingen har för att 
producera tjänsten beaktas. Samtidigt kan 
detta eventuellt även minska avgiftsskillna-
derna för gravplats och gravsättning mellan 
ortsbor och icke-ortsbor. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen är för-
samlingarna skyldiga att ta hänsyn till de 
kostnader begravningsväsendet föranleder 
när de beslutar om begravningsväsendets av-
gifter. Hur denna skyldighet fullgörs kan 
kontrolleras av både församlingens revisorer 
och till exempel i samband med biskopsvisi-
tationernas granskning av förvaltningen och 
ekonomin. 
 
4  Beredningen av proposit ionen  

Propositionen överensstämmer med kyr-
komötets förslag. Förslaget bereddes i kyrko-
styrelsen till kyrkomötet. Utlåtanden om det 
betänkande som den arbetsgrupp som tillsat-
tes av kyrkostyrelsen utarbetade har lämnats 
av undervisnings- och kulturministeriet, Re-
gionförvaltningsverket i Östra Finland samt 
fyra församlingar och fem kyrkliga samfäl-
ligheter. 

Målsättningen att jämna ut skillnaderna 
mellan avgifterna ansågs allmänt taget vara 
bra och arbetsgruppens förslag ansågs gå i 
rätt riktning. Man ansåg även att förslaget 
förbättrar jämlikheten. Det konstaterades att 
åliggandet att precisera kostnadsuppföljning-

en ökar prissättningens transparens och möj-
liggör jämförelse mellan församlingarna. 
Man ansåg även att utvecklingen av det regi-
onala samarbetet är viktig. I tre av yttrandena 
ansåg man dock att förslaget bör preciseras. 
Man konstaterade att det finns skillnader 
mellan kostnaderna för begravningsplatser 
och gravsättningstjänster som beror på de rå-
dande förhållandena. Dessutom framhävde 
man i flera yttranden att avgifterna inte får 
bli orimligt höga och att förändringen bör ske 
varsamt. 

Undervisnings- och kulturministeriet fäste 
uppmärksamhet vid motiveringarna till fram-
ställningens ekonomiska konsekvenser. Mi-
nisteriet ansåg att det lämnar rum för tolk-
ning vilka av församlingarnas utgifter som 
bör anses som kostnader för församlingarnas 
lagstadgade samhälleliga uppgifter. Formule-
ringen av den föreslagna bestämmelsen för-
pliktar inte heller direkt till att de principer 
som läggs fram i betänkandet följs, och om 
bestämmelsen tolkas på olika sätt i försam-
lingarna är det möjligt att de uppställda må-
len inte nås. 

I några yttranden föreslogs även att be-
stämmelsen i begravningslagen ändras så att 
den möjliggör lägre avgifter för församling-
ens medlemmar. 

Med anledning av utlåtandena har formule-
ringen i bestämmelsen, som arbetsgruppen 
föreslog i sitt betänkande, preciserats. 
 
5  Ikraftträdande  

Lagen föreslås träda i kraft i december 
2012. Den nya skyldigheten att beakta de 
faktiska kostnaderna för begravningsväsen-
det när beslut om avgifterna fattas ska enligt 
framställningen tillämpas första gången på 
avgifterna det räkenskapsår som följer på 
ikraftträdandet av lagen. 
 
6  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Propositionen syftar till att främja jämlik-
heten samt religions- och samvetsfriheten 
inom begravningsväsendet. Den föreslagna 
lagen bedöms jämna ut skillnaderna mellan 
församlingarna när det gäller de avgifter som 
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de tar ut inom begravningsväsendet. Samti-
digt minskar den föreslagna lagen skillnader-
na i storlek mellan de avgifter som tas ut för 
gravsättning av ortsbor och gravsättning av 

icke-ortsbor. Lagförslaget kan behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 

Lag 

om ändring av 17 kap. i kyrkolagen 

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 17 kap. i kyrkolagen (1054/1993) en ny 9 § som följer: 

 
17 kap. 

Begravningsväsendet 

9 § 

Begravningsväsendets avgifter 

Församlingarna ska ta ut avgift för upplå-
telse av gravplats och för tjänster som till-
handahålls i samband med gravsättningen. 
När avgifterna bestäms ska församlingens 
kostnader för tillhandahållandet av tjänsterna 

beaktas. På de avgifter som tas ut inom be-
gravningsväsendet ska dessutom 6 § i be-
gravningslagen tillämpas. 

Kyrkofullmäktige beslutar om de avgifter 
som ska tas ut för en grav. 

——— 
Denna lag träder i kraft                    den 20 . 

Bestämmelserna i 17 kap. 9 § 1 mom. tilläm-
pas dock första gången när avgifterna be-
stäms för det räkenskapsår som följer på 
ikraftträdandet av denna lag. 
 

 

Helsingfors den 4 oktober 2012 

 
 
 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 

Inrikesminister Päivi Räsänen 



<<
  /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


