پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک
این پروانه به استناد مواد  5و  6قانون سازمان برق ایران و بندهای 5و 6ماده  6قانون اساسنامه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا( و بنا به درخواست الکترونیکی شمارة  .........................شرکت  ...............................ثبت شده به شماره
 .................در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  .........با شناسه ملی  ...........................و نشانی  .........................................................برای احداث نیروگاه  ............به ظرفیت اسمی .......................در منطقه  ..................طبق کروکی پیوست با شرایط زیر
و رعایت مفاد تعهدنامه ممضی به امضاهای مجاز ضمیمۀ درخواست فوق الذکر صادر میشود:
 -1اعتبار این پروانه از تاریخ صدور شش ماه/یک سال بوده و با انقضاء مدت اعتبار ،فاقد اعتبار و باطل خواهد بود مگر اینکه با نظر ساتبا تمدید گردد .چنانچه پروانه فاقد اعتبار گردد ،هیچگونه ادعای خسارت از طرف دارنده پروانه در مورد هزینههای انجام شده
پذیرفته نمیشود.
-2این پروانه قابل انتقال به غیر نمیباشد و هرگونه انتقالی تحت هر شکلی پروانه را از درجه اعتبار ساقط مینماید.
 -3انتقال غیرقهری و غیربورسی بیش از  25درصد سهام دارنده این پروانه یاهرگونه تغییر در ترکیب صاحبان سهام شرکت یا تغییر مالکیت ونوع سهام از بانام به بی نام و یا ایجاد سهام ممتاز و یا افزایش سرمایه شرکت تا پیش از بهرهبرداری تجاری نیروگاه ممنوع
میباشد.
 -4تمدید مدت این پروانه و هرگونه تغییر مجاز در آن مستلزم درخواست دارنده پروانه و تصمیم سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) میباشد.
 -5امکانسنجی ،پتانسیلسنجی و ارزیابی منبع انرژی ،طراحی ،انتخاب و تامین تجهیزات ،تامین مالی و محاسبات اقتصادی ،احداث و بهرهبرداری از نیروگاه ،تولید ،انتقال ،فروش انرژی الکتریکی ،رعایت مالحظات اتصال به شبکه ،حفاظت فنی تجهیزات ،عملکرد
فنی ،حق مالکیت معنوی و همچنین پاسخگویی به ادعاهای احتمالی برعهده متقاضی بوده و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) هیچگونه مسئولیتی در زمینه موارد مذکور و موارد مشابه ندارد.
 -6این پروانه ،هیچگونه اعتبار مالی برای دارنده آن نداشته و نمیتواند بعنوان وثیقه و تضمین مورد استفاده قرار گیرد .همچنین این پروانه برای درخواست واگذاری اراضی دولتی و ملی کفایت نداشته و اخذ معرفی نامه مجزا از ساتبا برای ارائه به دستگاه
واگذارکننده زمین ضروری است.
 -7شروع احداث نیروگاه مشروط به اخذ کلیه مجوزهای الزم از مراجع ذیربط(مانند مجوز اتصال به شبکه ،محیط زیست و تخصیص زمین در مورد همه نیروگاههای تجدیدپذیر به همراه مجوز استفاده از زباله در مورد نیروگاههای زیست تودة مبتنی بر زباله و
مجوز استفاده از حریم رودخانه و خطوط انتقال آب در مورد نیروگاههای برقابی کوچک و  )...توسط دارنده پروانه میباشد  .در این حالت ضروری است قبل از شروع به احداث دارنده پروانه مستندات اخذ شده را جهت تأیید به ساتبا ارائه دهد.
 -8در صورتیکه منشاء تمام یا بخشی از سرمایه احداث نیروگاه از منابع خارجی باشد کسب مجوز از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ضروری میباشد.
 -9از آنجایی که نیروگاههای بادی و خورشیدی سازگار با محیط زیست بوده و امکان انجام همزمان کشاورزی و تولید برق از این منابع در یک زمین میسر است لذا دارنده پروانه احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی موظف است بدون آسیب به پوشش گیاهی و
الیه خاک نباتی ،نیروگاه موضوع این پروانه را احداث نماید .در هر صورت ساتبا با تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی به کاربری نیروگاهی موافق نبوده و صدور این پروانه به منزله تائید این سازمان برای تغییر کاربری نمیباشد و متقاضی مکلف است قبل از
انعقاد قرارداد خرید برق و آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک موضوع این پروانه ،مجوز کاربری نیروگاه تجدیدپذیر و پاک برای محل احداث نیروگاه را از طریق مراجع ذیربط اخذ نماید.
 -10در ساختگاه موضوع این پروانه ،احداث نیروگاه مختص انشعاب ممنوع است.
 -11این پروانه جهت صادرات برق فاقد اعتبار بوده و تبادل و صدور برق تولیدی موضوع این پروانه به خارج از کشور منوط به کسب مجوز جداگانه از مراجع ذیربط میباشد.
 -12دارنده پروانه پس از احداث نیروگاه میتواند در چارچوب مقررات ابالغی وزارت نیرو از برق تولیدی خود منتفع گردد.
-13در صورتی که متقاضی از کمک های بالعوض دولتی برای احداث نیروگاه استفاده نماید ،بجز در موارد مستثنی م طابق قوانین و مصوبات ،این سازمان مجاز به خرید تضمینی برق نیروگاه نخواهد بود.
 -14صدور این مجوز هیچگونه محدودیتی را برای صادر کننده آن در صدور پروانههای مشابه ایجاد نمینماید.
 -15تعهدنامه امضا شده توسط متقاضی پروانه جزء الینفک این پروانه بوده و دارنده پروانه مکلف به اجرای کلیه مفاد مندرج در آن میباشد.
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