Ynni Cymunedol
yng Nghymru
Maniffesto dros ynni
lleol a chynaliadwy

Adeiladu asedau lleol
sydd o fudd i bawb.
Mae Ynni Cymunedol yn ymwneud â pherchnogaeth,
a beth mae'r berchnogaeth honno'n ei olygu.
Rydym wedi gweld prosiectau wedi'u harwain gan y gymuned
yn ffynnu dros y ddegawd ddiwethaf ym mhob rhan o Gymru.
Mae cymunedau wedi gosod a chynnal paneli solar, tyrbinau
gwynt a hydro a rhannu'r buddion sy'n dod ohonynt.
Mae effaith hyn ar gymuned yn sylweddol. Mae cymuned sydd
â pherchnogaeth dros ffynhonnell ynni gwyrdd nid yn unig yn
derbyn budd ariannol, ond yn datblygu ei dealltwriaeth o'r
pynciau sy'n ymwneud â'r argyfwng hinsawdd, a hyder ei bod
yn medru cymryd camau i oresgyn yr heriau mae'r argyfwng
hynny'n eu codi.
Mae ein haelodau'n dweud wrthym bod ynni cymunedol yn
gatalydd; mae'n cynnwys pobl mewn trafodaethau ac yn
gwneud yr argyfwng hinsawdd ac ecolegol yn lleol, yn
berthnasol ac yn hygyrch. Mae'n enghraifft o'r hyn sy'n bosib
pan fo pobl yn cydweithio, ac yn tanio diddordeb mewn
perchnogaeth gymunedol o wasanaethau eraill.

Renewable Power Pembrokeshire,
Prouts Park

Mae gwneud y mwyaf o'r ysbryd hyn yn allweddol.
Cymunedau yw'r rhai sy'n adnabod yr heriau o'u
blaenau orau, ac mae eiddo ar brosiectau'n golygu eu
bod yn deall eu pwysigrwydd, ac yn falch o sicrhau eu
bod nhw'n llwyddo.
Rydym yma i weithio â chymunedau ac ysgolion lleol i
wneud cysylltiadau ymarferol rhwng uchelgais
economaidd, mentrau gwyrdd a lles. Mae cyﬂe nawr i
fod yn rhagweithiol wrth groesawu datgarboneiddio a
dyfodol digarbon drwy'r sector ynni cymunedol,
trafnidiaeth gynaliadwy ac effeithlonrwydd ynni.
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Cymundeau wrth galon
y newid at sero-carbon
Mae'r hyder a'r capasiti sy'n cael eu
hadeiladu gan brosiect ynni cymunedol
llwyddiannus yn amhrisiadwy. Gwnaeth
ymchwil gan Local Trust ddangos bod
gwell seilwaith gymdeithasol a chapasiti
cymunedol yn cael effaith gadarnhaol ar
ddangosyddion iechyd a lles.1

Ynni Ogwen

Os ydym yn ystyried Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol, sy'n edrych i
wella lles economaidd, cymdeithasol a
chelfyddydol Cymru drwy dduliau
cynaliadwy, mae ynni cymunedol yn
cydfynd â'r weledigaeth honno.

Cwm Arian
Renewable Energy

Mae Ynni Cymunedol Cymru'n croesawu
egwyddorion ar gynaliadwyedd yn Neddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol . Mae
ynni yn ganolog i fywyd yn yr 21ain ganrif
ac ein gweledigaeth ni yw dyfodol glân,
gwyrdd a digarbon i bawb yng Nghymru.
Rydym eisiau sicrhau bod y nifer uchaf o
gymunedau ag sy'n bosib yn gallu gweld
budd o ynni fforddiadwy sydd wedi'i
gynhyrchu'n lleol ac yn gweld budd o'r
newid chwyldroadol at ddatgarboneiddio
economi'r byd. Mae Ynni Cymunedol
Cymru yn rhwydwaith gydweithredol ac
mae cydweithio yn allweddol i'n
gweithgareddau wrth i ni ystyried
goblygiadau economaidd, amyglcheddol
a diwylliannol yn gyson er mwyn
cyfrannu at nod llesiant Cymru.
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Yr Her
Nid oes modd anwybyddu cyd-destun y ﬂwyddyn
ddiwethaf. Mae Covid wedi newid agweddau at
gymunedau, ac ein blaenoriaethau. Mae grwpiau ynni
cymunedol wedi cefnogi banciau bwyd lleol yn ystod y
pandemig, a gweithio gyda rhwydweithau gwirfoddol.

Awel Aman Tawe

Gorymdaith Ynni Ogwen - Nick Pipe

Mae heriau o'n blaenau. Gyda diwedd y Tariff Cyﬂewni
mae graddfa prosiectau cymunedol yn llai ymarferol
erbyn hyn. Mae diffyg capasiti'r grid gwledig wedi arwain
at rwystrau ar gyfer grwpiau ynni lleol, ac rydym yn
gweithredu mewn sector lle mae cwmnïau mawrion
eisiau diogelu eu cyfran nhw o'r farchnad.

Mae Llywodraeth Cymru'n barod wedi cymryd
camau i gefnogi ynni cymunedol. Yn benodol, drwy
Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru a thrwy ariannu
Ynni Cymunedol Cymru ac adroddiad Cyﬂwr y Sector,
gosod targedau ar gynhyrchu ynni lleol, a sicrhau
perchnogaeth leol ar gyfer pob model ynni newydd.
Ond, mae angen gwneud mwy i sicrhau'r gwerth
ychwanegol mae ynni cymunedol yn ei roi i
brosiectau ynni digarbon.
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Y Cyfle
Yng Nghymru, mae gennym ni'r cyﬂe i wneud pethau'n
wahanol a dangos sut fedrwn ni sicrhau newid cyﬁawn a
theg at gymdeithas di-garbon drwy sicrhau bod
cymunedau wrth wraidd y newid.
O ystyried ei maint, mae'r sector ynni cymunedol yn
cyﬂawni llawer ac yn sicrhau ystod eang o fuddion
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae ynni
cymunedol yn creu 12-13 gwaith mwy o fudd
2
cymdeithasol a chymunedol na gosodiadau masnachol.
Yn 2019 gwnaeth y sector greu £4. 7 miliwn mewn budd
economaidd lleol i gymunedau lleol yng Nghymru a
Lloegr a thros £2 miliwn yn yr Alban.3 Gwnaeth arolwg
diweddar awgrymu, gydag amgylchedd polisi cefnogol,
buasai'r sector ynni cymunedol yn ehangu i 20 gwaith ei
maint presennol erbyn 2030, gan greu hyd at 8, 720 o
swyddi, ychwanegu £1,860m i'r economi, arbed
1,800,000 tunnell o CO2 a thorri £150m o ﬁliau cwsmer
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yn y DU.
Gyda'r amgylchedd a'r adnoddau cywir bydd y sector yn
gallu tyfu'n anferthol a sicrhau bod Cymru'n gwneud y
mwyaf o'r potensial sydd gan ynni cymunedol dros y
ddegawd nesaf i'n galluogi ni i fod yn rhan greiddiol o'r
newid at ynni cynaliadwy.

Bydd y llywodraeth newydd sy'n cael ei hethol
ym mis Mai 2021 yn wynebu un o'r heriau mwyaf
y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gweld yn ein
hanes. Bydd yr ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac
ecolegol angen newid anferthol na fedrir ei
gyﬂawni gan un sector ar ben ei hun. Rydym yn
croesawu'r cyﬂe i weithio gyda chi er mwyn gweld
potensial cadarnhaol a phenderfynol y sector ynni
cymunedol i greu cymunedau gwell i
genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Robert Proctor
Rheolwr Datblygu Busnes
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Credwn y dylai'r secotr ynni cymunedol gael mynediad i'r
gefnogaeth, yr adnoddau a'r arian anghenreidiol i wireddu
potensial ynni cymunedol yng Nghymru.

Buddsoddi mewn gwasanaethau datblygu o dan
berchnogaeth gymunedol, er mwyn galluogi'r
sector ynni cymunedol i gystadlu â'r sector
breifat yn seiliedig ar fodel lwyddiannus YnNi
Teg.
Gweithio gyda'r sector ynni cymunedol i adolygu
a datblygu'r gefnogaeth sy'n cael ei darparu
drwy Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru
Mynediad at fenthyciadau llog isel i brosiectau
ynni cymunedol sy'n ymwneud ag ynni
adnewyddadwy,
effeithlonrwydd
ynni
a
phrosiectau trafnidiaeth gynaliadwy.

Astudiaeth Achos

Gwnaeth YnNi Teg dderbyn arian o gronfa'r Economi
Sylfaenol i ffurﬁo gwasanaeth datblygu o dan
berchnogaeth gymunedol.
Ar ôl adeiladu tyrbin gwynt 900kw yn Sir Gâr, maent
bellach yn gweithio ar nifer o brosiectau ynni
cymunedol, gan gynnwys fferm solar 30MW yng
Ngogledd Cymru, a dyma fydd y saﬂe ynni mwyaf o
dan berchnogaeth gymunedol yn y DU.
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Credwn y dylai cynhyrchwyr ynni
cymunedol allu gwerthu eu
trydan yn lleol.
Gorfodaeth ar bob un corff sector cyhoeddus
i ﬂaenoriaethu defnydd ynni lleol, o dan
berchnogaeth gymunedol pan fo'n bosib.
Cefnogi datblygiad rhagor o brosiectau peilot
gwerthu lleol tebyg i Energy Local (Bethesda),
Gower Power (Abertawe) ac Urban Chain
(Blaenau Gwent)
Hwyluso buddsoddiad yn y grid trydan, yn
enwedig
mewn
ardaloedd
lle
mae
cyfyngiadau'n atal datblygu ynni cymunedol.

Astudiaeth Achos

Mae Gower Power , mewn partneriaeth ag Ecotricity
wedi sefydlu cynllun i werthu ynni adnewyddadwy o'u
saﬂe solar yn lleol.
Mae gan y prosiect y capasiti i gyﬂenwi 300 o dai yn
ardal Abertawe, gyda thariff rhesymol. Mae'r elw i gyd
o'u fferm solar yn cael ei fuddsoddi yn ôl i mewn i'r
gymuned.
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Credwn y dylai cymunedau gael mynediad i
dir ac adeiladau i ddatblygu prosiectau
ynni cymunedol.
Rhoi rhagor o hawliau i gymunedau
berchnogi a rheoli adeiladau a thir lleol, gyda
deddfwriaeth newydd yn seiliedig ar Ddeddf
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Grymuso Cymunedau'r Alban 2015
Rhannu adolygiadau asedau tir gan
Awdurdodau Lleol gyda sefydliadau ynni
cymunedol lleol.
Dylai pob saﬂe ac adeilad sector cyhoeddus
addas gael eu clustnodi i ddatblygu
prosiectau ynni cymunedol, naill ai gan yr
corff cyhoeddus neu ei wneud yn agored i
sefydliadau ynni cymunedol.

Astudiaeth Achos

Gan weithio â chynghorau Abertawe, Casnewydd a
Sir Benfro, mae Egni Co-op wedi gosod y nifer
mwyaf o baneli solar ar ben to yng Nghymru.
Gellir canfod paneli solar Egni ar ben adeiladau ysgol,
canolfannau hamdden ac hyd yn oed Felodrôm
Geraint Thomas.
Gyda 4. 3MW, nhw hefyd yw'r cwmni cydweithredol
solar to mwyaf yn y DU.
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Credwn y dylai cymunedau fod wrth
galon y newid at sero net.
Arian i alluogi cynulliadau dinasyddion lleol
fel GwyrddNi yng Ngwynedd. Dylai hyn
ddigwydd ar bob lefel awdurdod lleol er
mwyn sicrhau newid cyﬁawn at gymdeithas
ddigarbon.
Cymunedau'n arwain ac yn rhan o ddatblygu
cynlluniau datgarboneiddio lleol.
Cronfa her newydd, i ddatblygu atebion
cymunedol ac arloesol i ddatgarboneiddio.
yng Nghymru.

Astudiaeth Achos

Ers datblygu ei menter hydro (Ynni Ogwen), mae
Partneriaeth Ogwen ym Methesda wedi creu
amrywiaeth o brosiectau gwyrdd.
Yn ddiweddar, sefydlwyd prosiect Carwen, treial car
cymunedol oedd yn defnyddio ceir trydanol wedi'u
gwefru gan ynni adnewyddadwy i gludo cynnyrch
lleol o amgylch y gymuned, gan greu gwaith a thorri
allyriadau carbon.
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Cysylltu
Rydym yn gwahodd sylwadau ar ein maniffesto.
Os hoffech chi gysylltu â ni, anfonwch e-bost at
dyfan@communityenergywales.org.uk
Gallwch gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr yma.
A chael gwybodaeth am y cynigion
cyfranddaliadau diweddaraf yng Nghymru yma.

Twitter: @CommEnergyWales
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