
Prop. 22 S
(2022 – 2023)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under 
Klima- og miljødepartementet

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 25. november 2022, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Støre)

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Klima- og miljø-
departementet fram forslag til endringer i stats-
budsjettet for 2022.

2 Endringsforslag

Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet
Post 01 Driftsutgifter
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med 3 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter
Posten foreslås økt med til sammen 4,6 mill. 
kroner.

Det foreslås en økning på 3 mill. kroner for å 
dekke utgifter i 2022 til en nasjonal ekspert i Brus-
sel som er tilknyttet EU-kommisjonen samt til 
merutgifter for miljørådstillinger ved utenriks-
stasjonene.

Videre foreslås posten økt med 2 mill. kroner 
til ekstraordinært arbeid i Eftas overvåkings-
organ, ESA, knyttet til nytt klimaregelverk.

Det foreslås i tillegg å omdisponere 0,4 mill. 
kroner fra kap. 1400, post 21 til kap. 1410, post 70 
til Norsk institutt for naturforsknings arbeid i 
Vitenskapskomiteen for mat og miljø, jf. nærmere 
omtale under kap. 1410 post 70.

Post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale 
miljøtiltak, kan overføres
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med 7 mill. kroner som følge av at enkelte tiltak 
ikke kommer til utbetaling i 2022.

Kap. 1410 Kunnskap om klima og miljø
Post 70 Nasjonale oppgaver ved 
miljøforskningsinstituttene
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har 
forskere som arbeider for Vitenskapskomiteen for 
mat og miljø (VKM). Arbeidet er viktig kunn-
skapsgrunnlag for miljøforvaltningens beslut-
ninger, og i 2022 har NINA har bidratt med flere 
forskere enn tidligere år. Det foreslås derfor å øke 
tilskuddet til NINA på post 70 med 0,4 mill. kro-
ner, ved å omdisponere tilsvarende beløp under 
kap. 1400, post 21.
Kap. 1400, 1410, 1412, 1420, 1471, 1481, 4420, 4481
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Kap. 1412 Meteorologiformål
Post 50 Meteorologisk institutt
Bevilgningen foreslås økt med 15,4 mill. kroner 
for å dekke manglende betalinger fra Avinor AS til 
Meteorologisk institutt for levering av flyvær-
tjenester i 2021 og 2022. Utestående betaling fra 
Avinor til Metrologisk institutt skyldes svekket 
økonomi i selskapet grunnet inntektsbortfall 
under pandemien. Bevilgningsøkningen foreslås 
dekket ved overføring av 15,4 mill. kroner fra 
Samferdselsdepartementets kap. 1310 Flytrans-
port, post 70 Kjøp av innenlandske flyruter til 
kap. 1412, post 50.

Post 70 Internasjonale samarbeidsprosjekter
Bevilgningen på posten dekker kontingenter til 
deltakelse i internasjonale meteorologiske organi-
sasjoner. Posten foreslås redusert med 7,8 mill. 
kroner, i hovedsak som følge av redusert kontin-
gent til Den europeiske organisasjonen for utnyt-
ting av meteorologiske satellitter (EUMETSAT) 
samt noe lavere valutakurs på utbetalingstids-
punktene enn ved forrige anslag i revidert nasjo-
nalbudsjett.

Kap. 1420 Miljødirektoratet
Post 22 Statlige vannmiljøtiltak
Miljødirektoratet vil gjøre innkjøp av pukkellaks-
feller for å møte det store innsiget av pukkellaks i 
2023. Fellene har lang leveringstid, og må bestil-
les i 2022 for å få dem ferdig produsert og montert 
før laksesesongen starter i 2023. Det er anslått at 
feller for inntil 11 mill. kroner vil bli bestilt, og det 
er derfor behov for en bestillingsfullmakt på 
11 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet,  
kan overføres
Det foreslås å øke bevilgningen med 5,7 mill. 
kroner. Endringen skyldes antatte merinntekter 
knyttet til arbeid med konsesjonsbehandling og 
tilsyn innen forurensningsområdet, jf. omtale 
under kap. 4420, post 06.

Post 32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner,  
kan overføres
På grunn av forskyvning i utbetalingstidspunkt fra 
i 2022 til 2023, samt noe oppjusterte anslag for 
erstatningssaker i allerede vernede områder som 

ikke er ferdigstilte, er det behov for å øke 
bestillingsfullmakten under posten med 0,6 mill. 
kroner, fra 0,4 mill. kroner til 1 mill. kroner, jfr. for-
slag til romertallsvedtak.

Post 33 Statlige erverv, nytt landbasert vern,  
kan overføres
Det foreslås å redusere bevilgningen med 2,5 mill. 
kroner som følge av lavere utbetalinger enn for-
ventet til supperende vern.

Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker,  
kan overføres
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 
4,7 mill. kroner for å dekke større utbetalinger 
ved etablering av nasjonalparkområder enn det 
som ble lagt til grunn i saldert budsjett for 2022. 

Det er samtidig behov for en tilsagnsfullmakt 
på posten på 4,9 mill. kroner for å dekke utestå-
ende forpliktelser, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Posten har ikke hatt slik fullmakt tidligere i 2022-
budsjettet. Behovet for fullmakt er knyttet til gjen-
stående erstatningssaker for Rondane nasjonal-
park med tilhørende verneområder.

Post 36 Statlige erverv, marint vern, kan overføres
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med 1,2 mill. kroner som følge av forsinkelser i 
prosessene for etablering av marine verneområ-
der og lavere erstatningsutbetalinger enn antatt.

Post 37 Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt 
for stedegne treslag, kan overføres
Det ble i perioden 2015 til 2018 satt i gang et pilot-
prosjekt for skogplanting på nye arealer med 
klare miljøkriterier, og sluttrapporten ble levert 
våren 2019. Miljødirektoratet og Landbruksdirek-
toratet har fått i oppdrag å ferdigstille et forslag til 
rammeverk og veileder basert på erfaringene fra 
pilotprosjektet. Forbruk for 2022 er forventet å 
ligge på om lag 400 000 kroner. Bevilgningen på 
posten er ikke tilstrekkelig for å starte en langsik-
tig skogplanteordning. Det foreslås derfor at 
posten reduseres med 5,1 mill. kroner.

Post 61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, 
kan overføres
Bevilgningen foreslås redusert med 56,9 mill. kro-
ner mot tilsvarende økning av tilsagnsfullmakten. 
Foreslått bevilgningsendring skyldes lavere utbe-
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talinger til tilskuddsordningen Klimasats. Utbeta-
ling til prosjekter som har fått tilsagn skjer etter-
skuddsvis, dvs. når kommunene har gjennomført 
og rapportert. Bevilgningsendringen skyldes 
endringer i kommunenes framdrift. Det foreslås 
derfor å øke tilsagnsfullmakten på posten med 
56,9 mill. kroner til 507,4 mill. kroner for å dekke 
utestående forpliktelser, jf. forslag til romertalls-
vedtak.

Post 62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres
Opprinnelig bevilget beløp til utbetaling i 2022 var 
på 87,2 mill. kroner, og overført beløp fra 2021 var 
på 7,1 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett 
2022, jf. Innst. 450 S (2021–2022) ble tilskuddsord-
ningen til grønn skipsfart økt med 50 mill. kroner, 
slik at disponibelt beløp inklusiv overføringer fra 
2021 til 2022 er 144,3 mill. kroner. Anslag for utbe-
talinger i 2022 er 60,2 mill. kroner. Tilleggsbevilg-
ningen på 50 mill. kroner i revidert nasjonalbud-
sjett 2022 til utslippsfrie hurtigbåter, hvor fylkes-
kommuner kan søke om støtte til prosjekter som 
bidrar til å realisere lav- og nullutslippshurtigbåt 
hadde søknadsfrist 14. oktober. Tilskuddsmidlene 
utbetales etterskuddsvis, og kommer først til utbe-
taling i senere år, i tillegg er det forsinkelser i de 
prosjektene som har fått tilsagn, og utbetalingene 
vil derfor komme senere enn først antatt.

Det foreslås at bevilgningen på posten settes 
ned med 84 mill. kroner, og at tilsagnsfullmakten 
økes tilsvarende slik at den lyder på 201 mill. kro-
ner for å dekke utestående forpliktelser, jf. forslag 
til romertallsvedtak.

Post 63 Returordning for kasserte fritidsbåter
Det foreslås å sette ned bevilgningen med 0,6 mill. 
kroner. Det kommer få båter til kommunale mot-
tak som er organisert slik at de faller under ord-
ningen.

Post 69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes 
under postene 39 og 79
Det er forsinkelser i utbetalinger i de to store opp-
ryddingsprosjektene, både i Hammerfest Havn og 
Store Lundegårdsvann i Bergen, som etter planen 
skal være ferdig ryddet og utbetalt i 2023. Bevilg-
ningen på posten foreslås satt ned med 43,3 mill. 
kroner samtidig som fullmakten til å inngå for-
pliktelser øker med tilsvarende beløp. Samlet 
ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar 
skal ikke overstige 156,6 mill. kroner, jf. forslag til 
romertallsvedtak.

Post 75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til 
kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning
Basert på erfaringstall og utbetalingsprognosen 
for 2022, foreslås det å sette ned bevilgningen på 
posten med 4,5 mill. kroner.

Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning
Det foreslås å sette ned bevilgningen på posten 
med 3 mill. kroner knyttet til lavere anslag for 
refusjon av spillolje.

Post 81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med 1 mill. kroner.

Kap. 1471 Norsk Polarinstitutt
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 
5 mill. kroner knyttet til økte utgifter for Norsk 
Polarinstitutt sin drift av Trollstasjonen i Antarktis 
i 2022.

Kap. 1481 Klimakvoter
Post 01 Driftsutgifter
Posten foreslås redusert med 2, 3 mill. kroner, for 
å ivareta kravet om realistisk budsjettering.

Kap. 4420 Miljødirektoratet
Post 06 Gebyrer, statsforvalterembetenes 
miljøvernavdelinger
Bevilgningen foreslås økt med 5,7 mill. kroner 
som følge av forventede merinntekter fra gebyr 
for arbeid med konsesjonsbehandling og tilsyn. 
Flere embeter har nå etter pandemien høyere 
aktivitet. Det foreslås en tilsvarende økning av til-
hørende utgifter, jf. kap. 1420, post 23.

Post 40 Salg av eiendom og festetomter i statlig 
sikrede friluftsområder
Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 
6,5 mill. kroner. Økte inntekter på posten skyldes 
merinntekter ved salg av Bjørnøy fyr samt flere 
saker om innløsning av festetomter enn forventet 
i 2022.
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Kap. 4481 Salg av klimakvoter
Post 01 Salgsinntekter
Det foreslås å øke bevilgningen med 59,8 mill. 
kroner til 2 216 mill. kroner. Økningen i anslåtte 
inntekter fra salg av klimakvoter skyldes opp-
daterte anslag for kvotepris og valutakurs.

Klima- og miljødepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og 
miljødepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljø-
departementet i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under 

Klima- og miljødepartementet

I
I statsbudsjettet gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

1400 Klima- og miljødepartementet:
01 Driftsutgifter, reduseres med ........................................................................ 3 000 000

fra kr 294 481 000 til kr 291 481 000
21 Spesielle driftsutgifter, økes med .................................................................. 4 600 000

fra kr 81 923 000 til kr 86 523 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres,  

reduseres med ................................................................................................ 7 000 000
fra kr 142 272 000 til kr 135 272 000

1410 Kunnskap om klima og miljø:
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, økes med ............... 400 000

fra kr 40 756 000 til kr 41 156 000
1412 Meteorologiformål:

50 Meteorologisk institutt, økes med ................................................................ 15 400 000
fra kr 359 385 000 til kr 374 785 000

70 Internasjonale samarbeidsprosjekter, reduseres med ................................ 7 821 000
fra kr 126 940 000 til kr 119 119 000

1420 Miljødirektoratet:
23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres, økes med ............ 5 700 000

fra kr 149 508 000 til kr 155 208 000
33 Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres, reduseres med ......... 2 481 000

fra kr 6 700 000 til kr 4 219 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, økes med ........................... 4 712 000

fra kr 2 256 000 til kr 6 968 000
36 Statlige erverv, marint vern, kan overføres, reduseres med ....................... 1 231 000

fra kr 1 231 000 til kr 0
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37 Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for stedegne treslag,  
kan overføres, reduseres med ........................................................................ 5 120 000
fra kr 5 120 000 til kr 0

61 Tilskudd til klimatiltak, og klimatilpasning, kan overføres,  
reduseres med ................................................................................................ 56 900 000
fra kr 222 838 000 til kr 165 938 000

62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres, reduseres med ....................... 84 000 000
fra kr 137 157 000 til kr 53 157 000

63 Returordning for kasserte fritidsbåter, reduseres med .............................. 600 000
fra kr 700 000 til kr 100 000

69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, 
reduseres med ................................................................................................ 43 300 000
fra kr 125 962 000 til kr 82 662 000

75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter,  
overslagsbevilgning, reduseres med .............................................................. 4 500 000
fra kr 528 000 000 til kr 523 500 000

76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, reduseres med .......................... 3 000 000
fra kr 210 500 000 til kr 207 500 000

81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, reduseres med ....................... 1 000 000
fra kr 69 527 000 til kr 68 527 000

1471 Norsk Polarinstitutt:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med ......................................... 5 000 000

fra kr 116 564 000 til kr 121 564 000
1481 Klimakvoter:

01 Driftsutgifter, kan overføres, reduseres med ................................................ 2 300 000
fra kr 2 611 000 til kr 311 000

Kap. Post Formål Kroner



2022–2023 Prop. 22 S 7
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet
Inntekter:

II
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan gjøre bestillinger ut over gitte bevilg-
ninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

III
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte 
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende 
beløp:

Kap. Post Formål Kroner

4420 Miljødirektoratet:
06 Gebyrer, statsforvalterembetenes miljøvernavdelinger, økes med ........... 5 700 000

fra kr 37 595 000 til kr 43 295 000
40 Salg av eiendom og festetomter i statlig sikrede friluftsområder,  

økes med .......................................................................................................... 6 500 000
fra kr 4 500 000 til kr 11 000 000

4481 Salg av klimakvoter:
01 Salgsinntekter, økes med ............................................................................... 59 789 000

fra kr 2 155 921 000 til kr 2 215 710 000

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1420 Miljødirektoratet
22 Statlige vannmiljøtiltak 11 mill. kroner
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner 1 mill. kroner
34 Statlige erverv, nasjonalparker 4,9 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1420 Miljødirektoratet
61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning 507,4 mill. kroner
62 Tilskudd til grønn skipsfart 201 mill. kroner
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IV
Fullmakt til å inngå forpliktelser

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan pådra forpliktelser for fremtidige år til 
å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger under kap. 1420 Miljø-
direktoratet, postene 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og 
gammelt ansvar ikke overstiger 156,6 mill. kroner.
D
ep

ar
te

m
en

te
n


	Prop. 22 S
	Endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet
	1 Innledning
	2 Endringsforslag
	Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Klima- og miljødepartementet
	I
	II
	III
	IV



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'DepMedia - Trykk \(FOGRA39\)'] For vanlige trykksaker hos DepMedia.\012PDF/X-4, FOGRA39, Crop Marks, Use document bleed.)
  >>
  /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 true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


