
  راهنماي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير (خورشيدي، بادي، بيوگاز و ...) در استان اصفهان

 متقاضي محترم سرمايه گذاري در احداث نيروگاه هاي توليد پراكنده

 ) يا شركت توزيع نيروي برق استانeepdc.ir(  مگاوات است به شركت توزيع برق شهرستان اصفهان 7اگر درخواست شما كمتر از  •

 ) مراجعه نماييد.epedc.irاصفهان (

  ) مراجعه كنيد.satba.gov.irمگاوات است به سازمان ساتبا ( 25اگر درخواست شما باالي  •

  : وات است مراحل زير را دنبال كنيدمگا 25تا  7اگر درخواست شما بين  •

  

گذاري در احداث  بررسي توان فني و مالي متقاضي سرمايه«درخواست متقاضي با تكميل فرم  -1مرحله  ����

 و صدور موافقت نامه اوليه »نيروگاه هاي تجديدپذير

  تجديدپذير  هاي نيروگاه احداث در گذاري سرمايه متقاضي مالي و فني توان ارسال فرم بررسي تكميل و 1-1

را از » تجديدپذير هاي نيروگاه احداث در گذاري سرمايه متقاضي مالي و فني توان بررسي«گام متقاضي بايد فرم در اولين 

به همراه مدارك ذكر شده  ،دانلود و پس از تكميل» راهنماي سرمايه گذاران«اي اصفهان قسمت  سايت شركت برق منطقه

متقاضي مي   برق منطقه اي اصفهان تحويل دهد تا در كميته مربوطه بررسي و تاييد شود. شركت در آن فرم به دبيرخانه

 نيروگاه احداث پيشنهادي هاي ساختگاهفرم مذكور) را از  2تواند ساختگاه هاي پيشنهادي خود براي احداث نيروگاه (بخش 

در سايت شركت برق منطقه اي (زمين هاي منابع طبيعي) يا زمين هاي پيشنهادي توسط خود متقاضي  تجديدپذير هاي

  كت شهرك هاي صنعتي و ..يا اجاره شده از ديگر سازمان ها و نهادها) انتخاب كند. (زمين هاي خريداري يا اجاره شده از شر

  كميته توان سنجي فني و مالي متقاضي در توان فني و مالي  بررسي 1-2

  اصفهان اي منطقه برق شركت پراكنده هاي نيروگاه عالي كميته در متقاضي درخواست اجرايي و فني امكان بررسي 1-3

  توسط شركت برق منطقه اي اصفهانبراي متقاضي موافقت نامه اوليه صدور  1-4

بعد از  باشد، داشته نيروگاه احداث براي طبيعي منابع هاي زمين از استفاده درخواست متقاضي كه صورتي در :توجه

  دريافت پروانه احداث از طرف شركت برق منطقه اي به سازمان جهاد كشاورزي معرفي مي شود.



  

  تشكيل پرونده و دريافت پروانه احداث - 2مرحله  ����

ي  بايست با مراجعه به وبسايت ساتبا و پرداخت هزينه  ، متقاضي مي 1اوليه در مرحله  نامه بعد از دريافت موافقت

 در و بوده صدور زمان از ماه 6. اعتبار اين پروانه به مدت از ساتبا نمايد» پروانه احداث« صدور پروانه، اقدام به اخذ

 براي را آن تواند مي متقاضي پيشرفت مناسب و ارائه گزارش هاي ماهانه به شركت برق منطقه اي اصفهان، صورت

  .نمايد تمديد نيز ديگر ماه 6

در مورد تمديد يا ابطال مجوز  ،بعد از بررسي گزارش هاي ماهانه و مستندات ارائه شده توسط متقاضي توجه:

  تصميم گيري خواهد شد. استانيداخلي و متقاضي در كمتيه هاي 

   

  مجوزها گردآوري مرحله  - 3مرحله  ����

  ) اقدام به اخذ سه مجوز زير نمايد.PPAبايست براي انعقاد قرارداد خريد تضميني ( ي بعد، متقاضي مي در مرحله

  . مجوز محيط زيست از سازمان محيط زيست.1

جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي،  اجاره زمين از  سازمان . مجوز زمين از دستگاههاي مربوطه مانند2

  هاي صنعتي و ... . شركت شهرك

اي و  هاي منطقه تواند شركت توانير، برق كه مي» موافقت نامه«. مجوز اتصال به شبكه از مقام صادر كننده 3

  هاي توزيع برق باشد. يا شركت

بر طبق ابالغيه مدير عامل محترم شركت مادر تخصصي در خصوص مورد سوم بايد به اين نكته اشاره كرد كه 

  باشد. ها بر طبق جدول زير مي توانير، نهاد رسيدگي به در خواست

   

 نوع نيروگاه نهاد صادر كننده مجوزهاي ظرفيت رديف 

 هاي توزيع شركت مگاوات 2كمتر از  1
نيروگاههاي مقياس كوچك شامل گاز 

 سوز و تجديدپذير

2 
 7كمتر از مگاوات تا  2

 مگاوات

هاي توزيع با هماهنگي  شركت

 اي برق منطقه

نيروگاههاي مقياس كوچك شامل گاز 

 سوز و تجديدپذير

 اي منطقه  هاي برق شركت مگاوات 25مگاوات تا  7 3
نيروگاههاي مقياس كوچك شامل گاز 

 سوز و تجديدپذير

 ها همه نيروگاه توانير مگاوات 25بيشتر از  4

  
 :است شرح اين به مجوز اتصال به شبكه بررسي اتصال به شبكه و صدورفرآيند 



 6فرآيند صدور مجوز اتصال به شبكه با تهيه مطالعات اتصال به شبكه توسط متقاضي يا مشاور ذيصالح وي (صفحه 

آن با شركت توانير) شروع مي شود كه در  1392مصوب بهمن » دستورالعمل اتصال به شبكه منابع توليد پراكنده«

 -توجه به مفاد موافقت نامه (محل و ولتاژ اتصال) سناريوهاي مختلف بررسي شـده و بهتـرين گزينـه از نظـر فنّـي     

بايست مشخصـات دقيـق تجهيـزات مـورد      گردد. در اين مطالعات مي اقتصادي و با توجه به منافع متقاضي ارائه مي

  ت پايش و مخابرات و ... ذكر گردد.استفاده در نيروگاه، مشخصات مسير اتصال به شبكه، تجهيزا

راهنمـاي انجـام   «اي اصفهان گزارش ارائه شده توسط متقاضي را با رويكرد مفاد مطرح شـده در   شركت برق منطقه

هـاي   و منافع و مصالح شبكه سراسري در بخـش » مطالعات فّني تهيه طرح اتصال منابع توايد پراكنده به شبكه برق

اري پيك و كم باري، مطالعات خروج اضطراري، مطالعات اتصال كوتاه، مطالعات حالت مطالعات پخش بار در رژيم ب

» تأييده اتصال بـه شـبكه  «ديناميكي، مطالعات سيستم حفاظتي و ... بررسي كرده و در صورت تأييد براي متقاضي 

وي ابالغ شده تا با صالح  كند. شايان ذكر است كه در صورت وجود مشكل، مراتب به متقاضي يا مشاور ذي صادر مي

...)  و Fast Switching رفع نواقص و در صورت لزوم تجديد نظر در تجهيزات نيروگاه (مثالً استفاده از كليدهاي

 شده ديده توزيع و اي منطقه برق هاي شركت براي اختيار اين قانون در ضمناً،. آورد فرآهم را شبكه به اتصال شرايط

متقاضي نتوانست شرايط اتصال را فرآهم آورد، تأييـده   و نبود ممكن نامبرده نيروگاه براي اتصال امكان اگر كه است

اتصال به شبكه براي نامبرده صادر نگردد. مـدت زمـان پاسـخگويي بـه هـر مطالعـات اتصـال بـه شـبكه بـر طبـق            

اي  ق منطقـه باشـد كـه در شـركت بـر     روزكاري مي 20الي  15» دستورالعمل اتصال به شبكه منابع توليد پراكنده«

  نمايد. روز اين پاسخ را صادر مي 7حداكثر ظرف مدت 

  مبادله قرارداد خريد تضميني - 4مرحله  ����

(خريد تضميني برق) ظرف   PPA و بر طبق فرآيند ارائه شده توسط ساتبا، قرارداد 3پس از ارائه مجوزهاي مرحله 

مدت زمان منطبق بر رويه هاي سازمان ساتبا ماه با متقاضي امضا مي شود (الزم به ذكر است كه اين  1مدت 

  هاي ساتبا براي متقاضيان مختلف متغير باشد). باشد و ممكن است با توجه به شاخص  مي

   

  برداري بهره و اجرا - 6 و 5 مرحله  ����

  :است زير شرح به نيروگاه نوع براساس پذير تجديد هاي نيروگاه براي  PPA مهلت اعتبار قرارداد

  ماه 30زمين گرمايي و برقابي كوچك: حداكثر زيست توده،  •

  ماه 24بادي، بازيافت تلفات حرارتي و توربين هاي انبساطي: حداكثر  •

  ماه 18سامانه هاي پيل سوختي: حداكثر  •

  ماه 15خورشيدي: حداكثر  •

و به صورت  نمايد ت به احداث نيروگاه اقداممتقاضي بايد در طول زمان هاي ذكر شده با توجه به نوع نيروگاه، نسب توجه:

يا داليل منطقي براي عدم پيشرفت به شركت برق منطقه اي  بر اساس زمانبندي كاررفت شپي و مستندات ماهانه گزارش

در كميته هاي داخلي  PPAتمديد يا ابطال تصميم گيري در مورد كه اين گزارشات و مستندات مبناي ارائه نمايد  اصفهان

  خواهد بود.و استاني 

 


