
 
 
 

Samrådsutlåtande 

Datum: 2011-12-13  
Diarienummer: 0569/09 (FIIa 5138) 
 

 
 
Sirpa Antti-Hilli 
Telefon: 031-368 16 09  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Befintliga verksamheter, Gamlestaden 56:1 
inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg, enkelt planförfarande 

 

Samrådsutlåtande 
 
Byggnadsnämnden beslöt den 26 oktober 2010 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget med enkelt planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 
enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 17 november 2010 –  
1 december 2010 och 5 oktober – 18 oktober 2011. 

Sammanfattning 
Samtliga begärda yttranden har kommit in. 

Viktigaste synpunkten som inkommit gäller risksituationen med avseende på transporter 
av farligt gods på Marieholmsleden. Planen har kompletterats med bestämmelser för ny 
bebyggelse avseende risker med farligt gods. 

Kontoret bedömer att detaljplanen kan antas. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och 
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget. 

 

2. Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) har inget att erinra mot detaljplanen. 

 
3. Göteborg Energi GothNet AB påminner om att beakta befintliga optokablar och rör 
vid programområdet. (Lägeskarta finns bifogad). De kan förlägga rör och leverera 
bredband och IT-tjänster om intresse finns. De har annars inget att erinra. 

 

4. Göteborg Energi Nät AB har inget att erinra mot planen.  

Befintlig byggnad matas från transformatorstation norr om detta område och ansluter till 
fastighetens östra sida. Servisledning inom fastighet är skyddad enligt gällande nätavtal 
med kund.  

 
5. Göteborg Vatten meddelar att fastigheten Gamlestaden 56:1 är va-ansluten med 
ändamålen dricksvatten, spillvatten och dagvatten till allmänt ledningsnät i 
Marieholmsgatan. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp B2;VAV publikation P 83. 

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 60 m. I de fall högre 
vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Dag- och dräneringsvattnet skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark 
genom infiltration eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till 
allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från 
hårdgjorda ytor. Åtgärder att fördröja dagvatten kan förbättra kvaliteten på dagvattnet 
och därmed minska belastningen på miljön. 

Dag-, drän-, och spillvatteninstallation inom kvartersmark skall utformas med hänsyn 
till uppdämningsnivån i avloppsnätet. 

Plankartan skall kompletteras med en bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv, 
för att anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara 0,3 meter över marknivå i 
förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och 
spillvattensystem. 

Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet. 

Plangenomförandet medför inga kostnader för Göteborg Vatten. 

Önskas större vattenmätare kommer detta regleras, enligt då gällande va-taxa. 
Mervärdesskatt tillkommer. 

De vill uppmärksamma att fastigheten är belägen på en nivå som kan komma att 
översvämmas vid framtida höga vattenstånd i Göta Älv. 

Göteborg Vatten har i övrigt inget att erinra mot förslagshandlingen.  
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Kommentar: En planbestämmelse om lägsta höjd på färdigt golv finns med på 
plankartan. Texten om materialval har förts in i planbeskrivningen. 

 

6. Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att nedanstående 
synpunkter beaktas. 

Verksamheten bedriver lackeringsverksamhet med pulverlack och använder därmed inte 
lösningsmedel vilket innebär att luktstörningar inte bör förekomma. 

Enligt uppgifter hos miljöförvaltningen har ytbehandlingsverksamhet förekommit på 
fastigheten. Om markarbeten ska genomföras krävs sannolikt en miljöteknisk 
markundersökning. I övrigt har förvaltningen inget att invända mot planerad 
markanvändning. 

Kommentar: Markägaren underrättas genom denna handling om ev. miljöteknisk 
undersökning.  

 
7. Räddningstjänsten har tagit del av rubricerat ärende och har inget att erinra. 

 

8. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg påpekade i samrådet att namnet på älven har 
blivit fel. Det ska stå Göta Älv och inte Säveån. 

Stadsdelsförvaltningen avstår i betänketidsskedet från att ta ställning till 
stadsbyggnadskontorets förslag. 

Kommentar: Namnet på älven har ändrats. 

 

9. Trafiknämnden kommenterar inte industrispåret väster om fastigheten, dock finns 
anledning att uppmärksamma att skyddsavstånd från spår till fast hinder skall vara 3 
meter.  

En framtida utveckling av europaväg 45 kan påverka fastigheter i detta område. Därtill 
kommer en förstudie av ett nytt slakthusmot att påbörjas under år 2011. Det är inte 
sannolikt att det sistnämnda kommer att påverka E45 på denna plats, men det går inte att 
utesluta. Fortsatt dialog med Trafikverket bör ske. 

Kommentar: Skyddsavståndet på 3 meter från spår till fast hinder kommer att hållas. 
För att uppnå detta kommer ytterväggen på byggnaden närmast järnvägsspåret att flyttas 
lite längre från rälen. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl.

 
10. Lantmäterimyndigheten påpekar det finns en gällande tomtindelning som berörs. 
Den behöver upphävas med en administrativ bestämmelse på plankartan. 
 
Förslag till text: 
Tomtindelning1480K-111-5128 i kvarteret 56-Norsen i Gamlestaden fastställd 1959-12-
30 upphör att gälla. 
 
Lantmäteriet har i övrigt inget att erinra mot detaljplanen. 
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Kommentar: En administrativ bestämmelse gällande tomtindelningen läggs till på 
plankartan. 
 
11. Länsstyrelsen accepterar föreslagen planändring under förutsättning att planen 
kompletteras med planbestämmelser om riskreducerande åtgärder enligt PM Risk för 
Nordlänken, Agnesberg - Marieholm (Flygfältsbyrån 2008-05-29). 
 
Sträckan E 45 Falutorget – Marieholm finns utpekad i nationell plan 2016 – 2018. 
Trafikverket har med hänsyn till E 45, av riksintresse för kommunikationer framfört att 
man starkt avråder till att permanenta verksamheter med hänsyn till framtida utveckling 
av E 45, vilket även ingår i riksintresseanspråken. Permanentning bör tillåtas först då 
man har kommit längre i utredningsarbetet för E 45. 
 
Tillfälligt bygglov för en kompletterande del av de idag befintliga byggnader som 
nyttjas för verksamheten utfärdades 1998. Planen syftar endast till att kunna utfärda ett 
permanent bygglov för den del av befintlig byggnad som uppförts med stöd av tillfälligt 
lov. Med tanke på att verksamheten har funnits på platsen i över 10 år, är Länsstyrelsens 
bedömning att den får räknas som permanent redan idag. Länsstyrelsen bedömer därför 
inte att planen innebär någon påtaglig skada på riksintresse för kommunikationer. 
 
Kommentar: Planen kompletteras med bestämmelser för ny bebyggelse om 
riskreducerande åtgärder enligt PM Risk för Nordlänken, Agnesberg - Marieholm 
(Flygfältsbyrån 2008-05-29). 
 

12. Svenska Kraftnät har i konceptskedet inget att erinra mot det upprättade förslaget. 
Eftersom de inte har några synpunkter och inte heller några ledningar i aktuellt område 
anser Svenska Kraftnät att detta ärende är avslutat från deras sida och undanber sig 
medverkan i det fortsatta remissförfarandet förutsatt att planområdet inte förändras. 

Kommentar: Noteras 

 

13. Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då de inte har några anläggningar i 
området. 

 
14. Trafikverket påpekar att planområdet ligger nära E45 och Norge-/Vänerbanan. 
Banan och vägen är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. 
Exploatering nära väg och järnväg får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och 
framtida utveckling av infrastrukturanläggningarna.  

De vill att följande beaktas i det fortsatta planarbetet: 

• Aktuell fastighet angränsar till E45 som är av riksintresse. En förutsättning är att 
det inte påverkar utbyggnaden av E45 och av ett nytt slakthusmot. 

• E45 är utpekad farligt gods led och det är viktigt att beakta hur befintlig 
verksamhet är förenlig med farligt gods. Är markanvändningen lämplig med 
tanke på personalutrymmen etc. och skall krav ställas på konstruktioner och 
utformning av fasad? 

• Ny detaljplan får inte förhindra eventuella framtida åtgärder för att uppnå god 
standard enligt VGU. Detta kan t.ex. gälla säkerhetszon. 
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• Industrispåret som är beläget inom detaljplanen ansluter till Norge/Vänerbanan 
längre norrut. Enligt de uppgifter som finns i järnvägsnätsbeskrivningar från 
svenska infrastrukturförvaltare ägs industrispåret av dels Trafikkontoret inom 
Göteborgs Stad samt dels av Marieholms järnvägsspårs ekonomiska förening. 
Trafikverket äger endast anslutningsväxeln till Norge-/Vänerbanan. Som 
sektorföreträdare för spårbunden trafik förutsätter Trafikverket att samråd 
kommer att ske med representanter för spårägarna. 

 

Kommentar: Inget industrispår är beläget inom den nya detaljplanen, planen angränsar 
däremot till ett i väster och ett i öster. Detaljplanen medför ingen negativ skillnad för 
industrispåret då säkerhetsavståndet, dvs. avståndet inom vilket inget hinder får 
uppföras, ökas till krävda 3 meter. (Idag ligger en del av byggnaden närmare spåret än 3 
meter.) Industrispåret öster om planområdet påverkas inte.  

Fastigheten ingår i ett fullt utbyggt stråk på ca 3 km längs Marieholmsleden, som berörs 
av farligt godsleden. Denna detaljplan möjliggör ingen ytterligare utbyggnad som skulle 
komma närmare leden. 

Angående riskfrågor se kommentar till länsstyrelsen. 

Trafiknämnden har varit delaktiga och även yttrat sig i planarbetet. 

 

Sakägare 

15. Akzo Nobel skriver att det under rubriken Fastighetsbildning i 
genomförandebeskrivningen står: ”Den del av fastigheten Gamlestaden 741:100 som 
ingår i planområdet som kvartersmark ska regleras till Gamlestaden 56:1.” Dock 
framgår det inte av plankarta eller något annat dokument var fastigheten 741:100 ligger, 
hur stor den är etc.  
 
Kommentar: Fastighetsbeteckningen har blivit fel, det ska vara Gamlestaden 740:100. 
Detta justeras i genomförandebeskrivningen. En fastighetskarta som visar fastighetens 
läge i förhållande till planområdet har skickats till vederbörande på Akzo Nobel. 
 
 
16. KAB industrifastigheter AB (genom ombud) påpekar att det hos lantmäteriet finns 
ett anhängigt ärende gällande en lantmäteriförrättning som rör in- och utfarten till 
fastigheten 740:22 (SITA). I det ärendet har diskuterats ett partiellt ianspråktagande av 
spårområdet öster ut (mot Gamlestaden 56:1). Ärendet är alltjämt öppet och inget 
förrättningsbeslut har fattats.  

KAB motsätter sig varje ianspråktagande av det aktuella spårområdet eller område som 
nu är planerat för järnvägstrafikändamål (TJ) vilket i framtiden kan innebära hinder mot 
att någon del av det område ianspråktas för lösning av uppgivna trafikproblem. Innan 
uppgivna in- och utpasseringsproblem till fastigheten 740:22 är permanent lösta är det 
olämpligt att begränsa handlingsmöjligheterna i området på så sätt som nu föreslås.  

 
Kommentar: Ett område som skulle kunna påverka förrättningen är det område som 
ligger direkt norr om fastighet Gamlestaden 56:1 och som arrenderas av 
fastighetsägaren till ovan nämnda fastighet. Detta område har avsiktligt lämnats utanför 
planarbetet för att ge möjlighet att vid en eventuell infart nå spårområdet från 
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Marieholmsgatan. Denna detaljplan bedöms därför inte hindra en förändrad in- och 
utfart till exempelvis fastighet Gamlestaden 740:22.  
 
På den del av området med användning järnvägstrafikändamål (TJ), som ligger mellan 
Gamlestaden 56:1 och det västra järnvägsspåret och som i dagsläget arrenderas av 
Lindome Ventilation AB, står en byggnad med permanent bygglov.  

Ändringar 

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att planen har kompletterats med 
riskbestämmelser. 

 
 
 
 
Gunnel Jonsson Sirpa Antti-Hilli 

Planchef Konsultsamordnare
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Samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetskontoret 
Göteborg Energi Fjärrvärme AB 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborg Vatten 
Miljö- och klimatförvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsförvaltningen i Gamlestaden 
Stadsledningskontoret 
Trafikkontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsstyrelsen 
Skanova Nätplanering D3N 
Vattenfall Eldistribution AB 
Trafikverket 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

För intern uppföljning 
Lisbeth Christensson 
Kristina Eliasson 






	 
	Samrådsutlåtande 
	Detaljplan för Befintliga verksamheter, Gamlestaden 56:1 inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg, enkelt planförfarande 

	Samrådsutlåtande 
	Sammanfattning 
	Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets kommentarer 
	Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
	Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
	Sakägare 
	Ändringar 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


