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Svensk författningssamling

Lag
om arbetstid vid visst vägtransportarbete;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag skall tillämpas på arbete som utförs av mobila arbetstagare
som är anställda av företag etablerade i en medlemsstat och som deltar i väg-
transporter, vid vilka rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den
20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om väg-
transporter3 eller Europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för
fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) skall tilläm-
pas. 

Med mobil arbetstagare avses i denna lag varje arbetstagare som ingår i
den del av personalstyrkan som förflyttar sig och som är anställd av ett före-
tag som utför person- eller varutransporter på väg för andras eller egen räk-
ning.

I fråga om förare finns bestämmelser om körtider samt om raster och vilo-
perioder i rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och AETR. 

I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstid vid arbete
som inte omfattas av denna lag. Om arbetstagaren för samma arbetsgivare
både utför arbete som omfattas av denna lag och arbete som omfattas av ar-
betstidslagen, skall arbetstiden läggas samman vid tillämpning av denna lag. 

Avvikelser genom kollektivavtal

2 § Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central ar-
betstagarorganisation får undantag göras från bestämmelserna i 5–9 §§, 12 §
andra stycket samt 15 och 16 §§. 

Genom ett sådant kollektivavtal får också 
1. tidsperioden för beräkning av den högsta tillåtna sammanlagda arbetsti-

den enligt 12 § första stycket utsträckas till högst sex månader,
2. en annan period av natten än som anges i 14 § bestämmas, dock inte

före kl. 0.00 eller efter kl. 7.00.

1 Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om
arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter
(EGT L 80, 23.3.2002, s. 35, Celex 32002L0015).
3 EGT L 370, 31.12.1985, s. 1 (Celex 31985R3820).
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SFS 2005:395 Genom ett sådant kollektivavtal som avses i första stycket får det också
bestämmas i vilken omfattning perioder av väntan skall räknas som arbets-
tid. Perioder av väntan innebär att arbetstagaren inte fritt kan disponera över
sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra arbete, en-
ligt bestämmelserna i 12 § tredje stycket, 15 § andra stycket och 18 § tredje
stycket. 

Undantag från 8 § andra och tredje styckena får göras även med stöd av
kollektivavtal som har slutits av en lokal arbetstagarorganisation. Sådana un-
dantag gäller dock under högst en månad, räknat från den dag då avtalet in-
gicks.

3 § En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal som avses i 2 § får
tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslu-
tande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i sådant arbete som av-
ses med avtalet. 

4 § Ett kollektivavtal är ogiltigt i den mån det innebär att mindre förmån-
liga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av denna lag.

Ordinarie arbetstid, övertid och mertid 

Ordinarie arbetstid

5 § Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. 
När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i

övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt under
högst fyra veckor.

Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas
på arbetsstället.

Övertid

6 § Med övertid avses arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt
5 §. Om annan ordinarie arbetstid gäller på grund av kollektivavtal som av-
ses i 2 § första stycket, eller på grund av medgivande om undantag av Ar-
betsmiljöverket enligt 21 §, skall med övertid i stället avses arbetstid som
vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid enligt avtalet eller medgivan-
det.

Vid beräkning av övertid skall ledighet som förläggs till arbetstagarens
ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid. 

7 § När det finns ett särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med
högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).

8 § Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet
som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten
eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv,
hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som för-
hållandena kräver (nödfallsövertid).
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SFS 2005:395Om det för arbetsstället finns en lokal arbetstagarorganisation inom vars
avtalsområde arbetet faller, får nödfallsövertid tas ut endast under förutsätt-
ning att arbetsgivaren snarast underrättar organisationen om övertidsarbetet. 

Nödfallsövertid får inte tas ut under längre tid än två dygn från arbetets
början utan att tillstånd till arbetet har sökts hos Arbetsmiljöverket. 

Mertid

9 § Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning översti-
ger arbetstagarens ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet. Bestämmel-
sen om beräkning av övertid i 6 § andra stycket skall tillämpas även vid be-
räkning av mertid. 

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får mertid tas ut med högst
200 timmar under ett kalenderår (allmän mertid). Mertid får också tas ut
med tillämpning av de villkor för nödfallsövertid som anges i 8 §.

Begränsning av den sammanlagda arbetstiden

10 § Med sammanlagd arbetstid avses summan av de timmar under vilka
en arbetstagare har utfört arbete som denna lag är tillämplig på, oavsett om
arbetet har utförts för en eller flera arbetsgivare.

11 § Arbetsgivaren skall av arbetstagaren skriftligen begära uppgifter om
arbete som denne har utfört för en annan arbetsgivares räkning. Arbetstaga-
ren skall tillhandahålla arbetsgivaren dessa uppgifter skriftligen.

12 § En arbetstagares sammanlagda arbetstid får uppgå till högst 48 tim-
mar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra måna-
der. 

Den sammanlagda arbetstiden får dock inte under någon vecka överstiga
60 timmar, med undantag för de fall som avses i artikel 6.1 fjärde stycket i
rådets förordning (EEG) nr 3820/85 eller artikel 6.1 fjärde stycket i AETR.

Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall till den läggas så-
dana perioder av väntan när arbetstagaren inte fritt kan disponera över sin tid
utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra arbete. Sådan tid
när arbetstagaren skulle ha arbetat men i stället varit frånvarande på grund
av semesterledighet eller sjukdom skall likställas med fullgjord arbetstid. 

13 § Med vecka avses vid tillämpningen av 12 § den period som börjar
måndag kl. 0.00 och slutar söndag kl. 24.00.

Nattarbete

14 § Med nattarbete avses arbete under någon del av perioden som börjar
kl. 1.00 och slutar kl. 5.00.

15 § Om det ingår nattarbete i en 24-timmarsperiod som påbörjas efter så-
dan avslutad vila som avses i artikel 8 eller 9 i rådets förordning (EEG) nr
3820/85, artikel 8 i AETR eller 13 eller 14 § arbetstidslagen (1982:673), får
arbetstiden under den perioden inte överstiga tio timmar.
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SFS 2005:395 Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket skall i arbetstiden
inräknas sådana perioder av väntan när arbetstagaren inte fritt kan disponera
över sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra ar-
bete.

Undantag från begränsningen av arbetstiden vid nattarbete i första stycket
får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som
inte hade kunnat förutses av arbetsgivaren. 

Information om arbetstidens förläggning

16 § En arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt-
vis skall informera arbetstagarna om ändringar i den ordinarie arbetstidens
förläggning minst två veckor i förväg. Sådan information får dock lämnas
kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte hade kun-
nat förutses ger anledning till det. 

Viloperioder för lärlingar och praktikanter

17 § För de lärlingar och praktikanter som är mobila arbetstagare enligt
1 § andra stycket gäller de viloperioder som anges i artikel 8 och 9 i rådets
förordning (EEG) nr 3820/85. Om bestämmelser i arbetsmiljölagen
(1977:1160) eller arbetstidslagen (1982:673) eller föreskrifter meddelade
med stöd av någon av dessa lagar ger ett för den enskilde förmånligare
skydd skall dock dessa bestämmelser tillämpas.

Raster och pauser

18 § Arbete får aldrig utföras längre tid än sex timmar i följd utan rast.
Rasten skall uppgå till minst 30 minuter, om arbetstiden omfattar mellan sex
och nio timmar. Om arbetstiden överstiger nio timmar, skall rasten uppgå till
minst 45 minuter. Rasten får delas upp på flera perioder om minst 15 minu-
ter vardera. 

Raster under sådan körtid som avses i rådets förordning (EEG) nr 3820/85
och AETR skall förläggas i enlighet med förordningen eller överenskom-
melsen och räknas som rast även enligt denna lag. 

Rast som tas under perioder av väntan, när arbetstagaren inte fritt kan dis-
ponera över sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att ut-
föra arbete, räknas även som arbetstid.

19 § Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser
som behövs utöver rasterna. 

Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läg-
gas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd
och förläggning så noga som omständigheterna medger. 

Pauser räknas in i arbetstiden.

Registrering av arbetstid

20 § Arbetsgivaren skall registrera all arbetstid som omfattas av denna lag.
Registren skall bevaras hos arbetsgivaren i minst två år efter den tidsperiod
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SFS 2005:395som arbetet omfattar. Arbetsgivaren skall på begäran av arbetstagaren lämna
denne en kopia av den registrerade arbetstiden. Även fackliga organisationer
som företräder arbetstagare på arbetsstället har rätt att på begäran få en så-
dan kopia. 

Dispens

21 § Om kollektivavtal som avses i 2 § inte träffas, får Arbetsmiljöverket
medge sådana undantag (dispens) som avses i den bestämmelsen, förutsatt
att det finns särskilda skäl. 

Ytterligare övertid eller mertid, utöver allmän övertid respektive allmän
mertid, får medges med högst 150 timmar under ett kalenderår. 

Tillsyn

22 § Arbetsmiljöverket skall se till att lagen följs och har rätt att av arbets-
givaren på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsy-
nen. 

För att kunna utöva tillsynen har Arbetsmiljöverket rätt att få tillträde till
arbetsställena. 

23 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att Arbets-
miljöverket skall kunna utöva sin tillsyn. Begäran om sådan hjälp får dock
göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte
kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.  

24 § Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som be-
hövs för att denna lag skall kunna följas. I beslut om föreläggande eller för-
bud får Arbetsmiljöverket sätta ut vite. 

Straffbestämmelser m.m. 

25 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den arbetsgivare som upp-
såtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller ett förbud som
har meddelats med stöd av 24 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet el-
ler förbudet har förenats med vite. 

26 § Till böter döms den arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1. förlägger arbetet så att 
a) arbetstagarens arbetstid överstigit vad som är tillåtet enligt bestämmel-

serna i denna lag,
b) raster inte kunnat tas enligt vad som föreskrivs i 18 § första stycket, 
2. inte uppfyller sina skyldigheter enligt 16 §, utan att undantag har gjorts

enligt 2 eller 21 §, eller sina skyldigheter enligt 20 §, eller
3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Arbetsmiljöver-

ket har begärt upplysningar eller handlingar enligt 22 § första stycket. 
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SFS 2005:395 27 § För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser enligt kollektiv-
avtal som avses i 2 §, gäller vad som anges om påföljd i avtalet eller i lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

Övertidsavgifter

28 § Om en arbetsgivare har överträtt bestämmelserna i 7 eller 8 § utan att
ha stöd i kollektivavtal enligt 2 § eller ha fått dispens enligt 21 §, utgår en
särskild avgift (övertidsavgift). Avgiften tas ut av den fysiska eller juridiska
person som utövar den verksamhet i vilken överträdelsen har begåtts. 

Övertidsavgiften utgör för varje timme otillåten övertid och för varje ar-
betstagare som har anlitats i strid mot 7 eller 8 §, en procent av det basbe-
lopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid den tid-
punkt då överträdelsen begicks. 

Avgiften kan sättas ned eller efterges om särskilda omständigheter före-
ligger. 

29 § Frågor om övertidsavgift prövas av allmän domstol efter ansökan
som skall göras av allmän åklagare inom två år från den tidpunkt då överträ-
delsen begicks. I fråga om sådan ansökan gäller bestämmelserna i rätte-
gångsbalken om åtal för brott, på vilket inte kan följa svårare straff än böter,
och bestämmelserna om kvarstad i brottmål. Sedan fem år har förflutit från
den tidpunkt då överträdelsen begicks, får övertidsavgift ej tas ut. Övertids-
avgifter tillfaller staten. 

Ett beslut genom vilket någon har påförts en övertidsavgift skall genast
sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två
månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall
tas in i beslutet. Om avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsav-
gift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda över-
tidsavgiften och dröjsmålsavgift skall lämnas för indrivning. Regeringen får
föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestäm-
melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. Indrivningsåtgärder får inte vidtas sedan fem år har förflutit
från det att beslutet vann laga kraft.

Överklagande m.m. 

30 § Arbetsmiljöverkets beslut i ärenden som avses i 21 § eller beslut om
tillstånd enligt 8 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut som Arbetsmiljöverket har meddelat enligt denna lag får

överklagas hos regeringen. 

31 § För att ta till vara arbetstagarnas intresse i ett ärende enligt denna lag,
får beslut som avses i 30 § överklagas av huvudskyddsombud eller, om nå-
got sådant ombud inte finns, av annat skyddsombud. Finns det inte något
skyddsombud, får en arbetstagarorganisation överklaga ett sådant beslut i
den mån saken rör medlemmarnas intresse och organisationen tidigare har
yttrat sig i ärendet. 
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SFS 2005:39532 § Arbetsmiljöverket får förordna att dess beslut skall gälla omedelbart. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON
ULRICA MESSING
(Näringsdepartementet)



Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005



<<
  /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 1.3
  /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 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 (None)
  /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>
    /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.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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


