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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/EVNCPC-KD

V/v hướng dẫn bổ sung về ĐMTMN.

Kính gửi: Các Công ty Điện lực thành viên.
Thực hiện văn bản số 903/TB-EVNCPC ngày 11/02/2020 thông báo kết luận của
Tổng Giám đốc tại Hội nghị giao ban tháng 02/2020; Căn cứ văn bản số 89/BCT-ĐL
ngày 06/02/2020 của Bộ Công thương về việc thực hiện thỏa thuận đối với điện mặt trời
áp mái, EVNCPC hướng dẫn bổ sung về điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN) như sau:
- Dự án ĐMTMN là dự án điện mặt trời (ĐMT) có các tấm quang điện được lắp
đặt trên mái nhà của công trình xây dựng (CTXD) và có công suất không quá 01 MWp,
đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.
Điều 3 Luật Xây dựng 2014 xác định: “Công trình xây dựng là sản phẩm được
tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công
trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất,
phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây
dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và
phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác”.
CTXD phải kiên cố, được sử dụng cho mục đích chính khác với mục đích sản xuất
ĐMT như đã nêu ở văn bản số 5184/EVNCPC-KD ngày 12/06/2019. Chủ đầu tư (CĐT)
phải chứng minh mục đích của CTXD bằng việc cung cấp bản vẽ thiết kế hoặc giấy phép
xây dựng hoặc các hồ sơ thủ tục có liên quan đến việc đầu tư xây dựng, hoạt động kinh
tế… của công trình.
- Các CTĐL thông báo rõ với các CĐT khi thực hiện đầu tư ĐMTMN phải tự chịu
rủi ro về sự thay đổi (nếu có) so với đề xuất ở văn bản số 89/BCT-ĐL ngày 06/02/2020.
- Khi CĐT đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN, các đơn vị thỏa thuận với CĐT thời
hạn gửi hồ sơ đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN không quá 90 ngày kể từ ngày ký biên
bản Thỏa thuận đấu nối. Trường hợp quá thời hạn cam kết mà CĐT chưa hoàn thành thì
đơn vị Điện lực sẽ xem xét hiện trạng để thỏa thuận lại hoặc chấm dứt Thỏa thuận đấu
nối. Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ khi ký Thỏa thuận đấu nối, CĐT không chứng minh
được việc tổ chức triển khai dự án (mua sắm, xây dựng, lắp đặt…) thì đơn vị Điện lực có
quyền đơn phương chấm dứt các nội dung trong thỏa thuận.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (báo cáo);
- Các PTGĐ;
- CPCEMEC, CC;
- Ban KT, KGMBĐ, KH, ĐT, PC;
- Lưu: VP, KD.
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