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NODDWYR

SCENE

Rhagair
Croeso i'n pedwerydd adroddiad ar bedwerydd Cyflwr y Sector, sy'n tynnu sylw at weithgarwch
ynni cymunedol yn 2019 ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Fel bob amser, rydym yn
diolch o galon i bawb a gymerodd yr amser i gymryd rhan yn ein harolwg, yn ogystal ag i Scene
am gynhyrchu'r adroddiad hwn.
Roedd 2019 yn flwyddyn o weithredaeth hinsawdd gan arwain at senedd y DU, Llywodraeth
Cymru, Cynulliad Gogledd Iwerddon, Llywodraeth yr Alban a llawer o awdurdodau lleol yn
cyhoeddi argyfyngau hinsawdd. Mae'n sicr mai ynni cymunedol yw un o'r atebion i fynd i'r afael
â'r her hon a galluogi cymunedau i gymryd rhan uniongyrchol yn y newid i fod yn ddi-garbon, ac
elwa ohono. Er gwaethaf y symudiadau cadarnhaol hyn, roedd yn flwyddyn heriol arall i ynni
cymunedol, ond fe wnaeth hefyd arwain at ystod eang o arloesi ac effaith gymdeithasol. Mae'n
gliriach nag erioed bod ynni cymunedol yn fwy o lawer na chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
Mae ynni cymunedol yn trawsnewid cymunedau lleol, yn mynd i'r afael â thlodi tanwydd ac
arwahanrwydd, yn grymuso cymunedau ac yn cyflawni llu o ganlyniadau amgylcheddol a
chymdeithasol ehangach.
Er bod canfyddiadau ein harolwg yn dangos bod twf prosiectau ynni cymunedol newydd yn
parhau i fod yn araf, mae'r adroddiad hwn hefyd yn tynnu sylw at rôl ynni cymunedol o ran
sbarduno arloesedd technolegol a chymdeithasol. Ni fydd model “un maint yn addas i bawb”
yn y system ynni newydd a bydd ynni cymunedol yn hanfodol i sicrhau bod arloesedd yn cael
ei rannu a bod pob cymuned yn gallu elwa o system ynni decach, lanach a mwy gwydn. Gall
ynni cymunedol helpu i nodi'r cyfleoedd unigryw mewn ardaloedd lleol, gall helpu i feithrin
ymddiriedaeth, annog newid mewn ymddygiad a mabwysiadu technolegau newydd. Rydyn ni
angen atebion sy'n ffitio cymunedau ac sy'n rhoi pobl wrth wraidd y system ynni.
Wrth i ni gyhoeddi'r adroddiad hwn, rydym
yng nghanol argyfwng arall, sef pandemig
sy'n achosi colledion bywyd aruthrol,
yn dinistrio bywoliaeth a bydd iddo
oblygiadau hirdymor i'r ffordd yr ydym
yn byw ac yn gweithio. Mae'r sector ynni
cymunedol wedi ymateb drwy gefnogi'r
cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu
yn uniongyrchol yn ystod eu cyfnod o
angen. Gallwch weld ar dudalen 6 ychydig
o'r enghreifftiau o sut mae ein sector wedi
bod yn helpu i gefnogi cymunedau. Mae
angen i ni gyd ddod at ein gilydd nid yn unig
i ddarparu'r cymorth dybryd hwn y mae
mawr ei angen, ond hefyd i sicrhau bod
ein cymunedau'n chwarae rhan ganolog
wrth ymateb i'r hinsawdd a'r argyfwng
ecolegol tra'n sicrhau pontio cyfiawn
lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.
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Chief Executive
Community Energy
England

Robert Proctor
Rheolwr Datblygu Busnes
Ynni Cymunedol
Cymru
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PENAWDAU YNNI CYMUNEDOL
Mae'r sector ynni wedi cyrraedd pwynt canolog yn y trawsnewid ynni carbon isel, gyda thirwedd
polisi a chymorth sy'n newid yn gyflym yn cael effaith fawr ar ynni cymunedol yn 2020. Er bod
y sector yn parhau i fod yn wydn yn wyneb newid, mae'r addewid o dwf a ddangoswyd ychydig
flynyddoedd yn ôl mewn perygl o ddod yn fwyfwy pell.
Cafodd cau'r cynllun Tariff Cyflenwi (FiT) effaith ddramatig ar ddatblygiad prosiectau ynni
cymunedol, gan wneud y model busnes presennol amlycaf yn anymarferol a chreu her newydd
sylweddol i sefydliadau ynni cymunedol ymateb iddo wrth greu a prosiectau newydd a’u rhoi
ar waith.
Yn 2019, fe wnaeth y sector ynni cymunedol y canlynol:

Cynnwys dros 300 o sefydliadau sy'n eiddo i gymunedau lleol neu’n cael
eu rheoli ganddynt, neu sydd wedi eu creu er eu budd.

Ymgysylltu â dros 90,000 o gartrefi a busnesau lleol gyda'r trawsnewid
carbon isel, gyda chymorth 263 o staff llawn amser.

Gosod 15.4 MW o gyfleusterau cynhyrchu trydan newydd yng Nghymru,
Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan fynd â chyfanswm y capasiti sy'n eiddo i'r
gymuned yn y DU i 264.9 MW.

Ymgysylltu a chefnogi 22,000 o aelodau'r gymuned a 415 o fusnesau i
wella effeithlonrwydd ynni a lleihau'r defnydd o ynni.

Cynhyrchu £4.6m mewn incwm a thrwy arbedion cost yn 2019, gan
ddarparu bron i £2m mewn grantiau a benthyciadau i gefnogi pobl leol,
sefydliadau cymunedol, elusennau a busnesau bach a chanolig.
Parhau i arloesi i oresgyn rhwystrau newydd, datblygu prosiectau gyda
thechnolegau newydd, modelau busnes a thrwy fwy o weithio mewn
partneriaeth.
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AM Y DDOGFEN HON
Mae'r prosiect ymchwil Ynni Cymunedol - Cyflwr y Sector wedi rhoi dealltwriaeth a
dadansoddiad manwl o sector ynni cymunedol y DU ers 2017. Mae'r adroddiad hwn
yn canolbwyntio ar y newidiadau, y tueddiadau a'r heriau a wynebir gan gymunedau
carbon isel yn 2019.

Deall y Sector
Mae meithrin dealltwriaeth gynhwysfawr o'r sector ynni cymunedol yn y DU yn
hanfodol wrth ddiffinio'r rôl a'r dylanwad y gall cymunedau eu cael yn y system ynni yn
y dyfodol. Mae sefydliadau ynni cymunedol yn chwarae rhan bwysig yn ein hymateb
i'r argyfwng presennol yn yr hinsawdd ac maen nhw’n sbardun ar gyfer datblygu ynni
carbon isel ac arloesedd. Mewn blwyddyn o newid mewn polisi a chyfleoedd newydd,
mae cymunedau yn parhau i ddangos gwydnwch. Bydd gwella dealltwriaeth o ynni
cymunedol, a datblygu dulliau newydd o'i ddatblygu, yn hanfodol i dwf y sector a'i
effeithiau cadarnhaol pellgyrhaeddol.

Nodi Meysydd i'w Cefnogi
Bwriad yr adroddiad Cyflwr y Sector blynyddol yw rhoi dealltwriaeth barhaus o ynni
cymunedol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan nodi rhwystrau allweddol
a chyfleoedd i sefydliadau ynni cymunedol i mewn i 2020. Bydd y sail dystiolaeth a
ddarperir yn yr adroddiad hwn yn cael ei defnyddio i nodi lle mae angen hwyluso a
chefnogi, gan greu sylfaen ar gyfer gwaith eiriolaeth Community Energy England ac
Ynni Cymunedol Cymru ar ran y sector. Yn y pen draw, defnyddir y dystiolaeth hon i
ddylanwadu ar dirwedd polisi mwy cefnogol ar gyfer ynni cymunedol ar lefelau lleol,
rhanbarthol a chenedlaethol a bydd yn helpu i gael gwared ar rwystrau fel y gall y
sector gyflawni ei botensial enfawr.

Data ar gyfer Effaith
Mae Community Energy England ac Ynni Cymunedol Cymru wedi ymrwymo i gefnogi
ymchwil ehangach sydd o fudd i’r sector ynni cymunedol. Nod Adroddiad Cyflwr y
Sector 2020 yw lleihau'r baich ymchwil ar sefydliadau ynni cymunedol, drwy ddarparu
cronfa ddata sy'n hygyrch i'r cyhoedd ar gyfer sefydliadau ac ymchwilwyr sy'n ceisio
deall y sector ymhellach. Mae'r prosiect ymchwil a’r adroddiad blynyddol yn cael ei
reoli gan Community Energy England ac Ynni Cymunedol Cymru. Mae'r adroddiad yn
ffurfio rhan greiddiol o waith y ddau sefydliad, gan lywio eu gweithgareddau gydag
aelodau yn 2020 i feithrin gallu a datblygu’r symudiad ynni cymunedol.
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Am yr Ymchwil hwn
Cynhaliwyd y gwaith o gasglu, dadansoddi ac adrodd ar ddata gan Scene rhwng Ionawr ac
Ebrill 2020. Mae Scene yn arbenigwr ynni a menter gymdeithasol leol sydd â'i bencadlys yng
Nghaeredin, sy'n rheoli prosiectau ymgynghori, ymchwil a mynediad ynni ar draws y DU, India
ac Affrica is-Sahara. Mae Scene wedi ymchwilio a chynhyrchu Adroddiad Cyflwr y Sector yn
flynyddol ers 2017.
Mae adroddiad Cyflwr y Sector 2020 yn cael ei noddi gan SP Energy Networks ac mae wedi
cael ei ddatblygu law yn llaw ag adroddiadau ymchwil ynni cymunedol rhanbarthol ychwanegol
ar ran gweithredwyr rhwydwaith dosbarthu (DNO), Electricity North West a Northern
Powergrid.
Mae cyfraniadau ymarferwyr ynni cymunedol ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn
ganolog i lwyddiant a gwerth yr ymchwil hwn. Ymatebodd cyfanswm o 163 o sefydliadau ynni
cymunedol i'r arolwg Cyflwr y Sector 2020, gyda data arolwg blaenorol wedi'i ddarparu gan
137 o sefydliadau eraill ac wedi'u hategu drwy ymchwil ddesg. Rydym yn arbennig o ddiolchgar
i Energy4All, Communities for Renewables, PURE Leapfrog, Community Energy London,
Community Energy South and Regen, sydd wedi parhau i gefnogi effaith adroddiad Cyflwr y
Sector ers ei gyhoeddi gyntaf yn 2017.

SCENE

SP Energy Networks (SPEN) yw'r gweithredwr rhwydwaith dosbarthu a thrawsyrru
ledled Canolbarth a De'r Alban, Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr. Mae
SPEN yn bwriadu hwyluso amcanion datgarboneiddio a dewisiadau eu cwsmeriaid
a'u cymunedau i gefnogi'r daith i ddyfodol sero carbon net.

Electricity North Wales Limited (ENWL) yw'r dosbarthwr trydan ar gyfer Gogleddorllewin Lloegr. Mae ENWL yn berchen ar, ac yn gweithredu'r rhwydwaith sy'n cludo
trydan o'r grid cenedlaethol i 2.4 miliwn o safleoedd a 5 miliwn o gwsmeriaid a, gan
fod cynhyrchu yn dod yn fwy lleol a chyffredin, o amgylch y rhwydwaith.
Mae Northern Powergrid yn weithredwr rhwydwaith ynni sy'n gwasanaethu
Gogledd-ddwyrain Lloegr. Mae Northern Powergrid yn gweithredu ac yn cynnal y
rhwydwaith dosbarthu trydan sy'n cyflenwi trydan i fwy na 3.8 miliwn o safleoedd
drwy'r cwmnïau dosbarthu trydan Northern Powergrid (Gogledd-ddwyrain) a
Northern Powergrid (Swydd Efrog).
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COVID-19 a’r Sector Ynni Cymunedol
Ers mis Mawrth 2020, effeithiwyd ar bron pob sector yn y DU gan bandemig
digyfaddawd a pharhaus COVID-19, sydd wedi gofyn am newidiadau radical a chyflym
yn y ffordd mae busnes, llywodraethu a bywyd cymdeithasol yn cael eu cynnal hyd y
gellir rhagweld. Nid yw'r sector ynni cymunedol wedi bod yn ddiogel rhag effeithiau'r
argyfwng a disgwylir heriau yn y sector carbon isel yn ystod 2020 a thu hwnt.
Adrodd
Mae'r Adroddiad Cyflwr y Sector 2020 yn cyflwyno gwybodaeth am y sector ynni
cymunedol cyn yr achos o COVID-19, hyd at ddiwedd 2019. Fel y cyfryw, nid yw'r data a
adroddir gan sefydliadau ynni cymunedol yn cynnwys unrhyw ddadansoddiad o effeithiau
yn 2020. Fodd bynnag, mae'r argyfwng wedi'i gynnwys yn ein rhagamcanion i 2020 a thu
hwnt, gan gyfrif am effeithiau megis cyllid a heriau megis oedi o ran datblygu prosiect.
Heriau
Mae'r sector ynni cymunedol yn mynd trwy gyfnod o newid ansicr a chyflym. Yn ychwanegol
at gau'r Tariff Cyflenwi ym mis Mawrth 2020, mae'r pandemig COVID-19 yn cynrychioli
mwy o her i'r sector ac ar adeg cyhoeddi roedd eisoes yn cael effaith ar brosiectau, gyda
sefydliadau cymunedol yn methu symud ymlaen oherwydd cyfyngiadau ar ymgysylltu
ac arferion gwaith. Mae cynrychiolwyr o'r sector wedi bod yn sgwrsio â rheoleiddwyr a
chyllidwyr yn Ofgem a'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), gan ofyn
am hyblygrwydd i ddyddiadau cau a therfynau amser FIT, gan arwain at Orchymyn Tariff
Cyflenwi (Diwygiad) (Coronafeirws) 2020, a wnaeth roi amser ychwanegol i gynhyrchwyr
trydan adnewyddadwy ar raddfa fach i wneud cais am achrediad o dan y cynllun.
Ymateb Cyflym gan y Sector
Er gwaethaf yr heriau, dangosodd y sector ynni cymunedol ei gyfraniad at wydnwch,
hyblygrwydd a gallu cymunedol i ddarparu cymorth ac arian yn gyflym ac yn uniongyrchol
i sefydliadau a phobl yn eu cymunedau. Yn ystod wythnos gyntaf y cyfyngiadau symud
ym mis Mawrth 2020, fe wnaeth Communities for Renewables (CfR) roi £100,000 o
Gronfeydd Argyfwng Corona rhyngddynt i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed yn eu
cymunedau. Fe wnaeth chwe fferm solar sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned yng Nghymru
a Lloegr ac yn cael eu cefnogi gan Community Owned Renewable Energy (CORE)
Partners, dderbyn cyfanswm o £195,000 mewn cronfeydd budd cymunedol i gefnogi eu
cymunedau lleol. Symudodd nifer o sefydliadau ynni cymunedol fel Repowering, South
London Community Energy (SELCE) a CREW Energy eu gwasanaethau cyngor ar dlodi
tanwydd ar-lein neu dros y ffôn, gan weithio gyda sefydliadau cymunedol lleol eraill i
gyrraedd aelodau o'u cymunedau sy'n agored i niwed a'u helpu i gael gafael ar gymorth ac
arian argyfwng.
Gwerth Amlwg Ynni Cymunedol
Yn aml, yn ystod cyfnodau o argyfwng cenedlaethol yr ydym yn dod yn ymwybodol iawn
o'r sectorau sy'n cyfrannu'r gwerth mwyaf i'n cymunedau a'n cartrefi. Ac, fel y dangosir
uchod, mae heriau COVID-19 wedi datgelu'r cyfraniadau dwys a mawr eu hangen gan
fentrau a arweinir gan y gymuned yn y DU, sydd wedi ymateb yn gyflym i anghenion eu
cymunedau ac wedi darparu cyllid a chymorth cymdeithasol hollbwysig. Yn ogystal â
lliniaru newid yn yr hinsawdd, fe wnaeth y misoedd diweddar hyn ddangos gwerthoedd
cymdeithasol ac economaidd ehangach ynni cymunedol, ac ni ddylid anghofio hynny wrth
inni gynllunio ein tirwedd dim-carbon yn y dyfodol.
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Blwyddyn o Newid
Cyfrannodd newidiadau i bolisi rhwng 2016 a 2018 at ostyngiad cyffredinol
sylweddol mewn gweithgarwch ynni cymunedol. Dros y ddwy flynedd hynny,
gostyngodd capasiti cynhyrchu trydan newydd o 80%, gostyngodd gwerth
buddsoddiad blynyddol i'r sector bron i 80% a gostyngodd ffurfio sefydliadau
ynni cymunedol newydd o 81%.

Y Tariff Cyflenwi
Cafodd cynllun Tariff Cyflenwi (FiT) Llywodraeth y DU ei lansio yn 2010, ac roedd yn darparu
incwm i gynhyrchwyr trydan bach i ganolig fel ffordd o gyflymu'r defnydd o ynni carbon isel.
Gostyngwyd cyfraddau FiT yn sylweddol yn 2011 a 2015, y tu hwnt i'r cyfraddau disgwyliedig,
cyn i'r cynllun gael ei gau ar 1 Ebrill 2020.
Yn sgil diddymu'r cynllun FiT, nid oes cefnogaeth cymhorthdal mwyach ar gyfer cynhyrchu
trydan ar y graddfeydd lleol sy'n berthnasol i'r sector ynni cymunedol. Daeth math cyfyngedig
o amnewidyn - y Warant Allforio Clyfar (GEY)- i rym ym mis Ionawr 2020, gan orfodi cyflenwyr
trydan i gynnig tariff talu i gynhyrchwyr ar raddfa fach. Nid yw'r SEG yn darparu gwarantau
ar bris na hyd contract, gan gyfyngu ar ei werth fel mecanwaith cymorth oherwydd adenillion
ariannol isel a mwy o ansicrwydd.
Felly bydd yr achos ariannol i gefnogi llawer o brosiectau adnewyddadwy ar raddfa fach yn
lleihau'n sylweddol drwy gydol 2020/21, tra bod cynhyrchwyr bach a chanolig yn archwilio
modelau busnes, cynlluniau perchenogaeth a thechnolegau newydd er mwyn sicrhau hyfywedd
parhaus ac effaith gymdeithasol.

Ionawr 2019
Torri holl
gyfraddau FiT

Awst 2011
Torri cyfraddau
Solar ffotofoltaig

Ebrill 2019
Cau FiT i ymgeiswyr
newydd
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Cyfraddau Tariff Cyflenwi ar gyfer cynhyrchu trydan ar raddfa fach i ganolig rhwng 2010 - 2019

Canolfannau Ynni Lleol
Yn 2019, cyflwynodd Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) Llywodraeth
y DU raglen ariannu a chymorth i greu cyfres o Ganolfannau Ynni Lleol yn Lloegr. Mae'r
canolfannau'n bodoli er mwyn cyflymu'r buddsoddiad mewn cynlluniau ynni lleol,
darparu cyngor technegol diduedd, ac annog cydweithredu, arloesi a modelau ariannu
newydd yn ogystal â gweinyddu'r Gronfa Ynni Cymunedol Gwledig sydd newydd ei aillansio (RCEF).

Adroddiadau Ymchwil Ynni Cymunedol
Rhoddodd sawl adroddiad gipolwg newydd ar sector ynni cymunedol newidiol y DU
yn 2019, gan gynnwys gweledigaeth y Green Alliance ar gyfer dyfodol y sector ynni
cymunedol yn archwiliad Community Energy 2.0 a Regen o'r modelau busnes sy'n
datblygu a'r angen cynyddol am hyblygrwydd ynni yn y system ynni yn y dyfodol Power
to Participate.
Yn ychwanegol at hyn, fe wnaeth Canolfan Ymchwil Ynni y DU adlewyrchu ar ddyfodol
ynni cymunedol y DU yn Visions for the Future of Community Energy in the UK. Ar
ddechrau 2020, fe wnaeth Scottish Power Energy Networks a WPI Economics fanylu
ar Ddyfodol Ynni Cymunedol, gan archwilio potensial a thwf y sector ynni cymunedol
mewn system ynni sy'n newid.
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Tirwedd Newydd s
O gymharu â 2018, yn 2019 gwelwyd mwy
o brosiectau trydan yn eiddo i'r gymuned
yn cael eu gosod yn llwyddiannus. Wedi'i
dominyddu gan solar ffotofoltaig, roedd
llawer o'r prosiectau hyn yn debygol o
ganlyniad i ymdrech gan sefydliadau
cymunedol i osod prosiectau cyn dyddiad
terfyn Tariff Cyflenwi ym mis Mawrth 2020.

24
prosiectau
cynhyrchu
trydan newydd

Ar draws 24 prosiect, gosodwyd 15.0 MW o
drydan newydd gan ddefnyddio'r cynllun FiT,
gyda 23 o sefydliadau ychwanegol yn bwriadu
cwblhau prosiectau pellach – cyfanswm o
ychydig o dan 2 MW – cyn dyddiad cau Mawrth
2020. Ar adeg cyhoeddi'r cyhoeddiad hwn,
roedd nifer o brosiectau a oedd yn gofyn am
rag-gofrestru o dan y cynllun FiT cyn Mawrth
2020 ac yn parhau i ddatblygu prosiectau yn
unol â'r Gorchymyn Diwygio Coronafeirws,
a wnaeth ymestyn achrediad FiT hyd at fis
Medi 2020.

15.0 MW
gyda chefnogaeth
y Tariff Cyflenwi
Trydan yn 2019

Capasiti cynhyrchu trydan sy'n eiddo i'r gymuned yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon (1997 – 2019)
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Er bod mesurau diweddar wedi galluogi cwblhau nifer fawr o gynlluniau ynni cymunedol a
gefnogir gan gymhorthdal yn 2020, nododd 200 o ymatebwyr i'r arolwg cymunedol fod dileu'r
cynllun Tariff Cyflenwi yn un o'r rhwystrau mwyaf sy'n wynebu'r sector ynni cymunedol yn
2020. Yn lle Tariffau Cyflenwi Llywodraeth y DU, ar 1 Ionawr 2020, mae'n orfodol bellach i
gyflenwyr trydan trwyddedig wneud taliadau i gynhyrchwyr carbon isel ar raddfa fach am
drydan sy'n cael ei allforio i'r grid. Nid yw'r taliad hwn, a elwir yn Warant Allforio Clyfar (SEG),
yn cael ei bennu gan y Llywodraeth ond mae'n cael ei gynnig gan gyflenwyr trydan y DU ar sail
marchnad agored heb isafswm pris.
Mae sefydliadau ynni cymunedol wedi datblygu dulliau newydd ac arloesol o ddylunio
prosiectau mewn ymateb i gau'r cynllun Tariff Cyflenwi a'r heriau pellach sy'n wynebu'r sector
ynni cymunedol. Disgwylir i dechnolegau newydd, modelau busnes sy'n dod i'r amlwg a mwy
o ffocws ar weithio mewn partneriaeth, arwain at gyfleoedd newydd a chadarnhaol i'r sector
ynni cymunedol.

Greater Manchester Community
Renewables (GMCR)

Repowering - Lambeth Community
Solar

South East London Community Energy (SELCE)
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Ynni Cymunedol yn 2019
Mewn ymateb i'r newid yn y dirwedd polisi a datblygiadau technolegol newydd, mae'r sector
ynni cymunedol yn y DU yn mynd drwy gyfnod o newid radical a chyflym. Mae'r sector wedi
gweld cynnydd cymharol yn 2019, er na lwyddodd i gyrraedd y llwyddiannau a welwyd cyn
2018. Mae hyn yn gysylltiedig yn rhannol â phrysurdeb prosiectau cyn cau cynlluniau cymorth
ond hefyd yn arwydd o ddyfeisgarwch parhaus a brwdfrydedd y rhai sy'n gweithio yn y sector.
Mae deall effeithiau newid mewn polisi, tynnu sylw at y strategaethau sy'n dod i'r amlwg i
ymdopi â newid o'r fath a sicrhau gwerth economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ynni
cymunedol yn dyngedfennol yn y cyswllt hwn. Bydd y ddealltwriaeth hon yn helpu modelau
busnes newydd a dyluniadau prosiect arloesol i ledaenu ar draws y sector, gan gyfrannu at
bennod newydd o ddynamiaeth mewn ynni cymunedol tra hefyd yn helpu i sicrhau bod y
broses o gynllunio a gweithredu strategaethau cymorth ar gyfer ynni cymunedol yn cael eu
gwneud yn fwy priodol, effeithiol a thrawiadol.
Yn 2019, nodwyd 300 o sefydliadau ynni cymunedol ledled Cymru, Lloegr a Gogledd
Iwerddon. O'r rhain, cafwyd bod 252 wedi'u lleoli yn Lloegr, 47 yng Nghymru a dim ond 1 yng
Ngogledd Iwerddon. Fe wnaeth strwythurau Cymdeithasau Budd Cymunedol (BenComs)
(47%) a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol (CIC) (11%) barhau i ddominyddu sefydliadau a
ffurfiwyd ers 2015. Er bod cymunedau'n dal i ganolbwyntio'n bennaf ar gynhyrchu ynni (268),
cafwyd fwyfwy bod sefydliadau'n ymwneud â phrosiectau datblygu trafnidiaeth carbon isel
(47), storio ynni (39) a phrosiectau effeithlonrwydd ynni (102) yn 2019.

Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC)
Heb Gofrestru / Anghorfforedig
Cymdeithas Budd Cymunedol
Menter Gydweithredol
Elusen
Arall

93,000
Aelodau Cymunedol
a Ymgysylltwyd

263
Staff Llawn Amser

300
Sefydliadau
ynni cymunedol
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Sector Pellgyrhaeddol
Mae pobl leol yn ganolog i'r sector ynni cymunedol, drwy'r rheini sy'n gweithio i dyfu
a datblygu prosiectau carbon isel a arweinir gan y gymuned a thrwy'r effeithiau mae'r
prosiectau hynny'n eu cyflawni. Yn 2019, cyflogodd sefydliadau ynni cymunedol yr hyn sy'n
cyfateb i 263 o staff amser llawn (FTE), cynnydd o 28% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
Mae hyn yn dangos agwedd bwysig ar gyfraniad economaidd ynni cymunedol, yn ogystal â
phroffesiynoli cynyddol y sector. Er ei bod yn sector sy'n cael ei dominyddu gan wirfoddolwyr
- nododd 44% o sefydliadau nad oedd ganddynt unrhyw staff cyflogedig – roedd cymunedau
yn gynyddol yn gallu cyflogi staff rhan-amser drwy incwm prosiect, arian grant hirdymor a
phartneriaethau â sefydliadau eraill.

Y sector ynni cymunedol yn 2019 ...

Cefnogi

Ymgysylltu

263

93,000

Staff Amser
Llawn

Aelodau
Cymunedol

Mae tystiolaeth bellach o effaith y sector drwy'r cyrhaeddiad mae sefydliadau ynni
cymunedol yn ei gyflawni, gydag ymatebwyr yn adrodd eu bod wedi ymgysylltu â 93,000
o unigolion drwy restri postio a chylchlythyrau yn 2019. Drwy allgymorth o'r fath, gall
sefydliadau cymunedol godi ymwybyddiaeth ac addysgu pobl leol, a chynyddu eu gallu i roi
buddiannau cymdeithasol ac economaidd uniongyrchol i aelodau'r gymuned, sy’n aml yn
greiddiol i amcanion sefydliadol. Mae'r ffigurau hyn hefyd yn dangos diddordeb sylweddol
gan y cyhoedd mewn mentrau ynni ar lefel gymunedol ac mewn mentrau ynni sy’n eiddo i’r
gymuned.
Bydd gwella'r canlyniadau hyn yn gofyn am gefnogi twf parhaus gallu a sgiliau sefydliadol
yn y sector ynni cymunedol a hwyluso'r amser a'r ymdrech sydd angen i gymunedau eu
neilltuo i gyflawni eu nodau. Rhestrwyd y ffactorau hyn fel dau o'r rhwystrau mwyaf sy'n
rhwystro ymatebwyr rhag defnyddio'r sector ynni cymunedol, yn ogystal â llai o gefnogaeth
cymhorthdal.
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Cynhyrchu Trydan
Ar draws y 230 o sefydliadau cymunedol sy'n ymwneud â chynhyrchu trydan, fe wnaeth 37
o grwpiau osod, neu brynu i mewn berchnogaeth gymunedol, 114 o brosiectau cynhyrchu
trydan newydd yn ystod 2019, sef cyfanswm o 15.4 MW o gapasiti sy'n eiddo i'r gymuned.
Roedd hyn yn cynnwys ynni solar ffotofoltaig (14.0 MW), gwynt (1.2 MW) a phrosiectau
trydan dŵr (0.2 MW), sy'n gynnydd o 8% mewn capasiti trydan sy’n eiddo i’r gymuned. O'r
prosiectau a osodwyd yn 2019, cefnogwyd 97% gan y cynllun Tariff Cyflenwi.
Roedd prosiectau nodedig ym 2019 yn cynnwys 2 MW o solar ffotofoltaig ar draws 36 o
ysgolion yn y DU wedi'u gosod gan Solar For Schools CBS, cwblhau tyrbin gwynt 700 kW
Ynni Adnewyddadwy Cwm arian yn Ne Cymru ac Ynni Cymunedol Yealm yn prynu fferm solar
7.3 MW Creacombe yn Ne Dyfnaint. Datblygwyd prosiect Ynni Cymunedol Yealm ynghyd â
pherchnogion ffermydd lleol a'i ariannu trwy Power to Change, gyda hanner ei safle yn dod
yn un o'r ffermydd solar cyntaf yn y DU ar ôl cael cymhorthdal.
Nodwyd 10.6 MW pellach o gynhyrchu dan berchnogaeth gymunedol nas cofnodwyd yn
flaenorol yn 2019. Roedd hyn yn cynnwys 2018 o osodiadau gan Solar For Schools CBS a
fferm solar Sheriffhales, gyda chymorth Thrive Renewables.

Trydan dan berchnogaeth y gymuned yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

193.9 MW
Cyfanswm y
capasiti trydan

222.3 GWh
Trydan
cynhyrchu

60,000
Tonnau
allyriadau CO2
atal
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Ym mis Rhagfyr 2019, cynyddodd cyfanswm y capasiti cynhyrchu trydan a oedd yn eiddo i'r
gymuned i 193.9 MW ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys:
• 155.4 MW solar ffotofoltaig
• 33.6 MW gwynt
• 4.9 MW trydan dŵr
Gan gynnwys 71 MW yn yr Alban, cynyddodd cyfanswm capasiti perchnogaeth gymunedol
y DU i 264.9 MW yn 2019.
Yn 2019, cynhyrchodd prosiectau ynni cymunedol 222.3 GWh o drydan carbon isel, sy'n
gyfwerth â'r galw blynyddol am drydan o 74,100 o gartrefi yn y DU, i fyny o 64,000 yn 2018,
a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o 60,000 tCO2e. Yn gronnol ers 2016, mae sefydliadau
ynni cymunedol wedi atal dros 238,000 tunnell o allyriadau carbon drwy gynhyrchu trydan.

Installed in 2019

>5000 kW
2,500 kW
250 kW
<100 kW

193.9 MW
Cyfanswm y Capasiti
155.4 MW
Solar ffotofoltaig
33.6 MW
Gwynt
4.9 MW
Hydrodrydanol

Trydan Cymunedol yn 2020
Nododd 86 o sefydliadau cymunedol eu bod yn cynllunio prosiectau cynhyrchu trydan yn
2020, yn cynnwys bron i 2 MW o solar ffotofoltaig, gwynt a hydro wedi'u cynllunio cyn
dyddiad cau y Tariff Cyflenwi. Mae 40.9 MW arall ym maes cynllunio, gan gynnwys prosiectau
di-gymhorthdal ar raddfa fawr gyda phartneriaid masnachol a chyhoeddus neu brynu asedau
cynhyrchu presennol, yn ogystal ag ynni micro-hydro a tho solar ar raddfa lai.
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Cynhyrchu Gwres

O ran cynhyrchu gwres sy’n eiddo i’r gymuned, gwelwyd lefelau isel o ddefnydd, gyda 2019 yn
nodi'r lefel isaf o gapasiti a osodwyd o'r newydd hyd yma. Nodwyd dim ond 27 kW o gapasiti
gwres newydd, yn cynnwys dau bwmp gwres ffynhonnell aer ar raddfa fach a osodwyd gan
Nadder Community Energy a Brighton & Hove Energy Services Co-operative (BHESCo).
Gyda’i gilydd, canfuwyd bod sefydliadau cymunedol yn berchen ar 2.1 MW o gapasiti
cynhyrchu gwres, gyda chyfanswm allbwn blynyddol o 3.0 GWh. Mae capasiti’n cael ei
ddominyddu gan biomas, gyda chyfraniadau gan bympiau gwres ffynhonnell daear a
ffynhonnell aer a solar thermol cymunedol.

Gwres sy'n eiddo i'r gymuned yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

38

17

Cymunedau
sy'n ymwneud
â chyflawni
prosiectau
gwres

2.1 MW
Cynhwysedd
Gwres sy'n eiddo i'r
gymuned

Prosiectau gwres
cymunedol wedi'u
cynllunio yn 2020

3.0 GWh
Ynni gwres a
gynhyrchir yn 2019

Amlygodd sefydliadau cymunedol natur gymhleth prosiectau gwres mwy – megis
rhwydweithiau gwres – sy’n cyfyngu ar eu defnyddio, gyda chymunedau yn ei chael hi’n anodd
ariannu, sicrhau adnoddau a chyflawni prosiectau o fewn terfynau amser cymhorthdal. Fel
arfer, mae rhwydweithiau gwres yn addas i berchenogion asedau mwy, fel awdurdodau
lleol a datblygwyr adeiladau newydd, oherwydd costau sylweddol uwch systemau ôl-ffitio.
Gwelwyd bod sefydliadau cymunedol oedd yn datblygu prosiectau cynhyrchu gwres mawr
fel arfer yn cydweithio â'r mathau hyn o bartneriaid.
Gallai rheswm arall dros y ffigurau defnyddio isel fod yn gysylltiedig â'r anhawster o nodi
cynlluniau bach, megis pympiau gwres ar lefel ddomestig a gosodiadau solar thermol. Nododd
sawl sefydliad eu bod wedi ariannu perchenogion tai yn eu cymunedau i osod seilwaith
gwresogi ond nad oeddent yn berchen ar unrhyw brosiectau cynhyrchu gwres eu hunain.
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2.1 MW
Cyfanswm y Capasiti
0.8 MW
Biomas
0.4 MW
Pympiau Gwres
0.9 MW
Arall

Gwres Cymunedol yn 2020
Nododd 38 o sefydliadau fod eu sefydliad yn gysylltiedig â chyflawni prosiectau ynni gwres,
gyda 17 yn bwriadu cyflawni prosiectau yn 2020. Gwelwyd bod gan y prosiectau hyn
ffocws arloesol, gan gynnwys rhwydweithiau gwres o'r ddaear a defnyddio pympiau gwres
ochr yn ochr â chynhyrchu trydan neu fel rhan o brosiectau hyblygrwydd grid.
Roedd y newidiadau i'r Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy (RHI) yn 2019 yn cynnwys
ymestyn yr RHI domestig tan fis Mawrth 2022, ond yr RHI nad yw’n ddomestig o flwyddyn
yn unig, hyd at fis Ionawr 2021. Mae'r newidiadau hyn yn annhebygol o gefnogi'r prosiectau
seilwaith mwy y mae cymunedau'n awyddus i'w datblygu, er y disgwylir i gynllun Grant
Gwres Glân newydd ddilyn ym mis Ebrill 2022.
Byddai gwella'r cymorthdaliadau i ganiatáu ar gyfer dull mwy cyfranogol gyda ffocws ar
gymuned o ddatblygu systemau ynni gwres o fudd mawr i'r sector ynni cymunedol ac, os
bydd yn cael ei gefnogi gan seilwaith gwres, gallai ddarparu llwybr at wres carbon is gan
gadw gwerth a thwf lleol ar yr un pryd.
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Storio Ynni
Mae storio ynni wedi bod yn ffocws allweddol dros y tair blynedd diwethaf i gymunedau sy'n
ceisio cyflawni mwy o werth lleol, gwella dichonoldeb prosiect ôl-gymhorthdal ac ymgysylltu
â chyfleoedd hyblygrwydd sy'n dod i'r amlwg mewn rhwydwaith ynni sydd wedi'i ddosbarthu
a'i ddigido fwyfwy.
Yn 2019, roedd 39 o sefydliadau cymunedol yn datblygu prosiectau storio ynni, gan
ganolbwyntio'n benodol ar storio trydan (87%) yn ogystal ag ymchwilio i syniadau mwy
arloesol megis cronni llanw, methan a storfeydd dŵr poeth. Nodwyd 547 kWh o storfeydd
trydan ledled Cymru a Lloegr, a oedd yn canolbwyntio'n bennaf ar raddfeydd adeiladau
domestig a chymunedol ond gan gynnwys gosodiad 228 kWh ar fferm solar yn Ne Cymru.
Gwelwyd bod cyfanswm y buddsoddiad mewn storfeydd ynni sy’n cael eu harwain gan y
gymuned yn ychydig dros £1 miliwn hyd at ddiwedd 2019.

£1.0m
Wedi’i godi ar gyfer prosiectau
storio ynni yn 2019

547 kWh
Capasiti storio sy’n
eiddo i’r gymuned

14
Cymunedau yn
ymwneud â phrosiectau
hyblygrwydd grid
arloeosol

39
Cymunedau yn
ymwneud â
phrosiectau
storio batri

Storio ac Arloesedd
Tynnwyd sylw at storio ynni gan ddau fath o sefydliad cymunedol: y rhai mewn lleoliadau
oddi ar y grid neu heb gysylltiad grid dichonadwy yn ariannol, a'r rhai sy'n ceisio datblygu
ffrydiau incwm newydd drwy wasanaethau'r grid. Gwelwyd bod 19 o sefydliadau cymunedol
yn gweithio ar ddarparu gwasanaethau hyblygrwydd grid, neu’n gweithio tuag at hyn, gan
amlaf mewn partneriaeth â gweithredwr y rhwydwaith dosbarthu lleol (DNO). Mae Project
Local Energy Oxford (LEO) yn enghraifft o brosiect sy'n gwthio ffiniau ynni cymunedol
i ddeall sut y gellir gwireddu cyfleoedd ynni lleol clyfar a hyblyg yn y broses barhaus o
drawsnewid y rhwydwaith ynni.
Disgwylir i storio ynni fod yn ffocws cynyddol yn y sector ynni cymunedol, wrth i fodelau
busnes ôl-gymhorthdal gael eu mireinio a'u rhannu, wrth i wybodaeth dechnegol gael
ei datblygu, ac wrth i'r system ynni symud tuag at ddyfodol sydd wedi'i dosbarthu a'i
digideiddio fwyfwy.
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Trafnidiaeth Carbon Isel
Mae technolegau trafnidiaeth carbon isel yn dod yn fwy poblogaidd ac yn llai costus,
gan roi cyfleoedd newydd ar gyfer cynlluniau cymunedol. Cynyddodd sefydliadau
cymunedol sy'n ymwneud â phrosiectau trafnidiaeth carbon isel o 62% yn 2019, gyda
47 cymuned wrthi'n weithredol yn datblygu cynlluniau trafnidiaeth carbon isel. O'r
sefydliadau hyn, canolbwyntiodd 89% ar brosiectau cerbydau trydan, gan gynnwys
trafnidiaeth gymunedol a seilwaith gwefru. Mae opsiynau carbon isel eraill yn
cynnwys hydrogen, biodanwydd, cynllunio symudedd ac ymgyrchoedd addysgol. Ar y
cyfan, buddsoddodd sefydliadau cymunedol £131,000 mewn prosiectau trafnidiaeth
carbon isel yn 2019.
Roedd prosiectau nodedig yn 2019 yn cynnwys TrydaNi, prosiect traws-gymunedol
yn ceisio cydlynu a darparu pwyntiau gwefru trydan ledled Cymru, wedi'u hariannu
drwy gyfranddaliadau cymunedol. Prosiect arall sy'n ceisio datgarboneiddio'r system
drafnidiaeth yw Riding Sunbeams, sef dull cydweithredol o sefydlu solar ffotofoltaig i
bweru rhwydwaith rheilffyrdd y DU. Gosododd y prosiect safle prawf solar ffotofoltaig
60 kW ger gorsaf Aldershot yn 2019, gan ddangos y potensial i gynnwys y gymuned a
phartneriaethau â darparwyr seilwaith carbon isel a thrafnidiaeth.

5

o gymunedau yn ymwneud â phrosiectau
cerbyd i’r grid (V2G) arloesol

£131,000

47

wedi’i godi ar
gyfer prosiectau
trafnidiaeth
carbon isel

o gymunedau yn datblygu
trafnidiaeth carbon isel yn
eu hardal leol.

22

o gymunedau yn ymwneud
â gosod gwefru cerbydau
trydan yn eu hardal.

30

o gymunedau yn cynllunio
prosiectau trafnidiaeth
carbon isel yn 2020

Trafnidiaeth Gymunedol yn 2020
Dywedodd 30 o sefydliadau eu bod yn cynllunio prosiectau trafnidiaeth carbon isel yn 2020,
gan ganolbwyntio'n gryf ar ddarparu seilwaith i gefnogi'r defnydd o gerbydau trydan. Yn aml,
gwelwyd bod y prosiectau hyn yn cyd-fynd â gwasanaethau grid, neu â cherbyd-i-grid (V2G),
wrth i gymunedau chwilio am fodelau newydd ar gyfer creu incwm, ynghyd â'r manteision
amgylcheddol a chymdeithasol y gall prosiectau trafnidiaeth carbon isel eu cyflawni.
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Effeithlonrwydd Ynni
Roedd effeithlonrwydd ynni'n ffurfio elfen graidd o weithgareddau carbon isel 102 o
sefydliadau cymunedol yn 2019. Gall sefydliadau cymunedol gyflawni newid carbon isel
drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys ymgysylltu â'r gymuned ac addysg, darparu
gwasanaethau effeithlonrwydd, gwelliannau uniongyrchol ac uwchraddio, a thrwy grantiau
neu fenthyciadau ar gyfer gwaith effeithlonrwydd ynni. Ers 2016, mae sefydliadau cymunedol
wedi ymgysylltu â 234,000 o aelodau cymunedol, gan ddarparu bron i 28,000 o welliannau
neu ddatblygiadau uwchraddio effeithlonrwydd ynni.

22,000 o Gartrefi
a 415 o Fusnesau yn cael
eu cyflogi gan brosiectau
effeithlonrwydd ynni
cymunedol

9,155
Gwasanaethau
effeithlonrwydd
ynni a ddarperir

3,649
Gwelliannau
Effeithlonrwydd
Ynni wedi'u
gosod

Ymgysylltu
Nododd grwpiau ynni cymunedol eu bod yn cymryd rhan gan
amlaf mewn gweithgareddau ymgysylltu effeithlonrwydd
ynni. Roedd hyn yn cynnwys cynnal digwyddiadau – megis
caffis ynni, gweithdai, a digwyddiadau ysgol a hyfforddiant
– yn ogystal ag ymgysylltu ag aelodau'r gymuned drwy
gylchlythyr, ffôn ac ar-lein. Tynnodd ymatebwyr sylw at
yr angen i godi ymwybyddiaeth a rhoi cyngor i aelodau'r
gymuned, gan eu hysbysu am yr hyn y gallant ei wneud i
wella effeithlonrwydd ynni eu cartref neu fusnes a'r broses
o wneud hynny.
Yn 2019, roedd 76 o sefydliadau ynni cymunedol yn ymgysylltu
â'u cymuned mewn perthynas ag effeithlonrwydd ynni, gan
gynnwys 22,000 o aelodau cymunedol, 415 o fusnesau a 380
sefydliadau cyhoeddus. Roedd hyn yn cynnwys dros 3,000 o
bobl leol a BBaChau a ymgysylltwyd gan Bristol Community
Energy i gynnal arolygon ôl-ffitio carbon isel mewn tai cyfan.

Ymgysylltu
Nifer o
sefydliadau

Cafﬁs Ynni
Hyfforddiant

Newid Cy

30

Gweithdai

28

Digwyddiadau
Ysgolion

Tystysgrif Perffo
Ynni ac Aro

Cymorth

22

Ymgysylltu
Ar-lein
Ymgysylltu
Busnes

Archw

32

Cyfrifo Ôl
C

18

12
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Gwasanaethau
Roedd sefydliadau cymunedol yn cynnig amrywiaeth o
wasanaethau cefnogi a galluogi effeithlonrwydd ynni, gan
Gwasanaethau
Ymgysylltu
helpu aelodau o'r gymuned i ddeall a chyflawni gwelliannau.
Nifer
o
Roedd y gwasanaethau'n cynnwys cynnal archwiliadausefydliadau
ynni,
mesur ôl troed carbon, ardystio perfformiad ynni (EPC), newid
Archwiliadau
ynni a chymorth i gael arian ar gyfer gwaith
32
Cafﬁs Ynnieffeithlonrwydd
Ynni
ynni.
Newid Cyﬂenwr
30
Yn 2019, cyflwynodd sefydliadau ynni Hyfforddiant
cymunedol wasanaethau
Ynni
effeithlonrwydd ynni i 9,155 o berchenogion tai, sefydliadau
Tystysgrif Perfformiad
Gweithdai
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Gwelliannau
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Nifer
o
Nifer o
Gwelwyd bod y datblygiadau
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a osodwyd gan
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6
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Carbon
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rhan o'r prosiect “People Powered Retrofit” a ariannwyd gan
Ymgysylltu
BEIS a thrwy
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awdurdodau lleol
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6
Arall a'r GIG.
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Gwelliannau
Nifer o
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Goleuo Ynni
Effeithlon
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Inswleiddio
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Atal Drafftiau

18

Gostyngiad Tlodi
Tanwydd

17

Monitro Ynni

17

Arall

Go
E

10

Cyllid ar gyfer Effeithlonrwydd Ynni
Yn 2019, fe wnaeth 20 o sefydliadau ynni cymunedol gefnogi pobl, elusennau a busnesau lleol
gyda £610,000 mewn grantiau a benthyciadau effeithlonrwydd ynni. Yn aml, gwelwyd bod
buddsoddiad yn dod o gronfeydd budd cymunedol sy'n bodoli eisoes, gan gynnwys incwm o
brosiectau cynhyrchu ynni. Roedd y buddsoddiadau hyn yn cynnwys prosiectau fel OxFutures,
, prosiect Canolfan Carbon Isel sydd wedi cynnal 80 o archwiliadau ynni, gyda thros 200 o
welliannau ar wahân wedi'u trefnu neu eu gosod ar draws Swydd Rhydychen.
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Case Studies
Brighton & Hove Energy Services Co-operative
(BHESCo)
Mae Brighton & Hove Energy Services Co-operative
(BHESCo) (BHESCo) yn rhoi'r grym i berchnogion eiddo
yn Sussex i ddiwallu eu hanghenion gwres a phŵer drwy
adeiladau sy'n effeithlon o ran ynni a ffynonellau ynni glân,
fforddiadwy a lleol. Ers 2015 mae'r fenter gydweithredol
wedi datblygu 50 o brosiectau ynni cymunedol ar y cyd ag
amrywiaeth o bartneriaid lleol.
Mae partneriaeth gyda Werks Creative, busnes cyd-weithio a rhannu swyddfa, wedi arwain at
gyflwyno prosiectau ynni carbon isel mewn wyth lleoliad o amgylch Brighton a Hove, ac mae
partneriaeth gyda'r awdurdod lleol yn 2019 wedi galluogi BHESCo i gwblhau pum prosiect
ynni solar ar raddfa fawr ar ysgolion lleol. Yn ddiweddar, mae BHESCo wedi gweithio mewn
partneriaeth â phentref Firle yn Nwyrain Sussex i sicrhau cyllid RCEF i ganfod ymarferoldeb
adnewyddu gwres carbon-ddwys oddi ar y grid, gyda gwres ffynhonnell aer a ffynhonnell
daear. Mae BHESCo hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth â menter ‘Warmth for Wellbeing’
yr Awdurdod Lleol a rhaglen SHINE yr UE i gefnogi 426 o gartrefi, gan wella effeithlonrwydd
ynni eu heiddo a chwblhau 10 o arolygon ynni masnachol drwy'r bartneriaeth Sustainable
Business Partnership.
Yn 2020, mae BHESCo yn bwriadu parhau ag arolygon effeithlonrwydd ynni drwy'r rhaglen
Warmer Sussex sy'n cael ei chyflwyno mewn partneriaeth ag RetrofitWorks a BEIS, yn ogystal
â gosod mesurau cynhyrchu ynni ac effeithlonrwydd ynni ar gyfer sawl adeilad cymunedol
lleol drwy gyllid ‘Power Partners’ gan UK Power Networks.

Power to Change
Power to Change ydy’r ymddiriedolaeth elusennol annibynnol
sy'n cefnogi busnesau cymunedol ledled Lloegr. O dafarndai
i lyfrgelloedd; siopau i dai pobi; pyllau nofio i ffermydd
solar; mae busnesau cymunedol yn creu gwasanaethau a
chynhyrchion gwych, gan ddarparu cyflogaeth a hyfforddiant
a thrawsnewid bywydau.
Yn 2019, fe wnaeth Power to Change weithio mewn partneriaeth â Big Society Capital i
gynyddu perchenogaeth gymunedol o ffermydd solar mawr a chefnogi arloesedd mewn
modelau busnes ar gyfer y sector ynni cymunedol. Mae Community Owned Renewable Energy
LLP yn rhaglen fuddsoddi gwerth £40m a gynlluniwyd i brynu ffermydd solar gweithredol, ar
y ddaear yn Lloegr a'u trosglwyddo i fusnesau cymunedol.
Mae Cronfa Arloesedd Next Generation yn arloesi prosiectau ynni a modelau busnes arloesol
dan arweiniad cymunedol, gyda grantiau o hyd at £100,000 ar gyfer busnesau cymunedol
sy'n datblygu modelau busnesau ynni datganoledig, datgarboneiddio a democrateiddio.
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Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian
Mae Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian (CARE) yn gymdeithas
budd cymunedol yn Sir Benfro yng Nghymru, sy'n gweithio i
ddarparu ynni drwy berchnogaeth gymunedol ar dyrbinau
gwynt ac i sicrhau manteision economaidd a chymdeithasol.
Ym mis Tachwedd 2019, llwyddodd CARE i osod tyrbin
gwynt 700 kW yn dilyn proses datblygu prosiect 13 mlynedd
a gefnogwyd gan Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru a
benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.
Bydd yr incwm a gynhyrchir gan y tyrbin yn cefnogi cronfa gymunedol i'w dosbarthu i'w
defnyddio yn yr ardal leol, gan gynnwys prosiectau i fynd i'r afael â'r gostyngiadau mawr
eu hangen mewn tlodi tanwydd yn y rhanbarth yn ogystal â chefnogi mentrau gwyrdd
a chymunedol. Cynhyrchodd y tyrbin dros 88 MWh o ynni glân yn 2019, gyda'r sefydliad
yn anelu at osod paneli solar ymhellach ar adeilad cymunedol. Bydd cynnig cyfranddaliad,
y mae CARE yn gobeithio ei ddarparu yn ddiweddarach yn 2020, yn rhoi cyfle i bobl leol
gymryd perchenogaeth o'r prosiect gwynt, a buddsoddi ynddo, gan dderbyn elw ariannol
drwy gydol oes y prosiect. Fe wnaeth CARE wynebu heriau wrth ddod o hyd i opsiynau
cyllid fforddiadwy oherwydd llai o Dariffau Cyflenwi. Fodd bynnag, trwy eu perthynas gref
a'u sgyrsiau â grwpiau cymunedol lleol eraill fel Awel Aman Tawe a Transition Bro Gwaun,
llwyddodd CARE i ddod o hyd i'r gefnogaeth, yr arian a'r sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r
prosiect gwynt cymunedol llwyddiannus.

Riding Sunbeams
Sefydlwyd Riding Sunbeams gan Community Energy South a
Possible (10:10 gynt). Mae Riding Sunbeams yn ddatblygwr
ynni adnewyddadwy blaenllaw, ac mae'n canolbwyntio ar
ddatgarboneiddio rhwydweithiau tyniant rheilffyrdd drwy
gysylltu cynhyrchu adnewyddadwy weiren uniongyrchol
gymunedol, di-gymhorthdal. Mewn partneriaeth â Network
Rail, mae Riding Sunbeams yn mynd ar drywydd "llinell waelod
driphlyg" – cynhyrchu ynni adnewyddadwy carbon isel, sy'n
uniongyrchol gysylltiedig â'r system tyniant rheilffyrdd am
bris masnachol, gydag effaith gymdeithasol sylweddol ar gyfer
cymunedau ger y rheilffordd.
Gan gydweithio ag Innovate UK a'r Adran Drafnidiaeth, mae Riding Sunbeams wedi profi'r
datrysiad hwn gydag uned solar ffotofoltäig "First Light" y byd go iawn wedi'i chysylltu
â Llwybr Wessex yn ystod 2019. Yn 2020, maen nhw’n bwriadu parhau i gydweithio i
ddatblygu'r datrysiad ymchwil a datblygu ar gyfer defnydd solar ar raddfa megawat i
gyflymu'r broses o ddatgarboneiddio llwybrau DC ar draws rhanbarth y De. Gan weithio gyda
Trafnidiaeth Cymru a chanolbwyntio ar Lwybr Cymru a'r Gororau, bydd Riding Sunbeams yn
dangos datrysiad tebyg ar gyfer cyflenwi uniongyrchol i lwybrau wedi’u trydaneiddio ag AC,
yn ogystal â phrofi integreiddiad technolegau storio ger y llinell. Mae Riding Sunbeams yn
amcangyfrif y bydd pob MW o gapasiti solar sy'n gysylltiedig â'r system tyniant rheilffyrdd yn
sicrhau arbedion carbon blynyddol o tua 245t/CO2e. Cafodd Riding Sunbeams ei gynnwys
yn ddiweddar fel model prosiect yng Gweithredu Canolfan Ynni Lleol y De Ddwyrain..
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Ariannu a Chyllid
Ariannu
Roedd cyfanswm gwerth cyllid ar gyfer prosiectau ynni yn £3.7m yn 2019, gan gynnwys
£125,000 o'r Rural Community Energy Fund (RCEF) a ariennir gan y llywodraeth yn Lloegr
a £313,000 o gronfa ynni lleol Cymru, Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (WGES) - a
alwyd gynt yn Ynni Lleol. Er bod adfywiad y RCEF drwy'r Canolfannau Ynni Lleol a sefydlwyd
yn ddiweddar yn ddatblygiad i'w groesawu, mae cymunedau'n troi fwyfwy at amrywiaeth o
gyllidwyr i ddatblygu syniadau newydd ac arloesol. Ers 2016, mae'r sector ynni cymunedol
wedi sicrhau £8.2m mewn cyllid cyfnod cynnar i ddatblygu prosiectau carbon isel.
Mae newidiadau nodedig yn 2019 yn cynnwys cyfraniadau ariannol o gronfa Next Generation
gan Power to Change, a gefnogodd 6 chymuned i ddarparu a datblygu prosiectau ynni a
modelau busnes arloesol, gan gynnwys cyflenwad ynni sy'n eiddo lleol i ysgolion yn Swydd
Gaerlŷr a masnachu ynni solar ffotofoltäig ym Mryste.

Ynni Cymunedol
Cyﬂwr y Sector 2020
Low Carbon Across the South East (LoCASE)

Ariannu a Chyllid yn 2019

London Community Energy Fund (LCEF)
Rural Community Energy Fund (RCEF)

Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

European Regional Development Fund (ERDF)
Welsh Government Energy Service (WGES)

£3.7m

Other

BEIS

Power to
Change

INTERREG Lottery

Ariannu
Datblygiad

£31.1m
Roedd enghreifftiau eraill yn cynnwys prosiectau arloesi aml-bartner ar raddfa fawr, gan
gynnwys
cyllid
gwerth £308,000 o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), £615,000
Buddsoddi
mewn
Codi
Benthyciadau
Prosiectau
o raglenni
Llywodraeth
y DU – yn cynnwys Innovate UK a'r cynllun Energy
Efficiency
SupBondiau
Cyfranddaliad
Arall
ply Chain Pilot - a £380,000 o arian prosiect Interreg yr UE. Gallai'r arallgyfeirio hwn
o ran
Grantiau
Hunan-ariannu
cyllid awgrymu bod sefydliadau cymunedol yn dod yn fwy medrus i gael arian o'r
tu allan i
fecanweithiau cymorth y llywodraeth sy'n benodol ar gyfer ynni cymunedol, yn ogystal â
chyfranogiad cynyddol y sector mewn prosiectau ar raddfa fwy a ariennir gan bartneriaeth.
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Ynni Cymunedol

Investment

Cyﬂwr y Sector 2020

Hyd yma, mae'r sector ynni cymunedol wedi codi dros chwarter biliwn
o bunnau o fuddsoddiad
Low Carbon Across the South East (LoCASE)
a mentrau carbon isel. Yn 2019, cyfanswm London
y buddsoddiad
yn (LCEF)
y sector
Community Energy Fund
ynniLloegr
cymunedol
oedd £31.1m, gostyngiad o 22% o'i gymharu âRural
2018.
Gwelwyd
Community
Energy Fund bod
(RCEF) hyn yn
Cymru,
a Gogledd Iwerddon
European
Regional
Development
Fund
(ERDF)
cynnwys benthyciadau yn bennaf (£22.9m) – gan gynnwys £19.2m mewn benthyciadau ailGovernment Energy Service (WGES)
ariannu – a chynigion cyfranddaliadau cymunedolWelsh
(£4.9m),
ynghyd â chynigion bond (£1.4m),
Power to
Other
BEIS
INTERREG
Change
grantiau
(£0.8m),
hunan-ariannu
(£0.1m)
a
ffynonellau
eraill
(£1.0m).Lottery
Canfuwyd bod cynigion
£3.7m
cyfranddaliadau sefydliadau ynni cymunedol yn cefnogi'n bennaf y defnydd o osodiadau
solar ffotofoltaig cyfanredol, gan gynnwys prosiectau yn Brighton, Dorset a Llundain.
Ariannu
a Chyllid
yn 2019
ar gyfer
prosiectau

Ariannu
Datblygiad

£31.1m

Buddsoddi mewn
Prosiectau

Benthyciadau

Codi
Bondiau
Cyfranddaliad
Arall
Grantiau
Hunan-ariannu

Mae'r gwerth buddsoddi gostyngol yn 2019 yn wrthgyferbyniad i'r nifer fwy o brosiectau
llwyddiannus a gwblhawyd. Nododd sefydliadau cymunedol fod swm sylweddol o fuddsoddiad
wedi'i godi yn 2018 ar gyfer prosiectau a gwblhawyd yn y flwyddyn ganlynol. Roedd hyn yn
cynnwys benthyciadau ar gyfer pryniannau asedau solar ar raddfa fawr a nifer o gynigion
cyfranddaliadau cymunedol, fel cynnig cyfrandaliad £330,000 Burneside Community Energy
– a gwblhawyd ym mis Rhagfyr 2018 – a oedd yn cefnogi gosod 430 kW o solar ffotofoltaig yn
2019. Mae'n bosibl bod y newid hwn mewn buddsoddiad ar draws y blynyddoedd yn dangos
mai lefel is y buddsoddiad yn 2019 yw'r arwydd cyntaf o lai o weithgarwch yn 2020.
Yn 2018 cafwyd buddsoddiad sylweddol o ran ail-ariannu ar ffurf benthyciadau a chynigion
bond ar gyfer prosiectau presennol a phortffolios cymunedol cyfanredol, sef cyfanswm o
£22.4m. Parhaodd y duedd hon i 2019, gyda benthyciadau gwerth £19.2m wedi'u sicrhau at
ddibenion ail-ariannu, gan gynnwys safleoedd ffermydd gwynt ar raddfa fawr a phortffolios
prosiectau.
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Gwerth Ynni Cymunedol
Persbectif Ehangach

Mae effeithiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol lleol y sector yn ganolog i'r ddadl
o blaid mwy o gydnabyddiaeth a chefnogaeth i ynni cymunedol. Yn 2019, cafodd cymunedau
ynni eu cydnabod yn ffurfiol gan yr UE, gan gydnabod a gosod fframwaith ar gyfer ynni a
arweinir gan ddinasyddion a'r manteision cymdeithasol ac amgylcheddol y gall eu darparu.
Mae'n bwysig felly datblygu arfau newydd a fframweithiau safonol ar gyfer mesur ac
arddangos gwerth. Bydd cael dealltwriaeth gyfredol o'r gwerth a gynhyrchir gan brosiectau
ynni cymunedol yn galluogi gwell eiriolaeth a sbarduno gwell cymorth i'r sector yn 2020.

£4.6m
Buddion
Economaidd
Lleol yn 2019

Buddion
addysgol,
cymdeithasol ac
iechyd a ariennir
gan y gymuned

65,200
tunnell o
allyriadau CO2
wedi'u hatal

Gwerth economaidd
Mae ynni cymunedol yn cynhyrchu gwerth economaidd
drwy gronfeydd budd cymunedol, cyllid allanol ac incwm
prosiectau. Gellir dosbarthu'r gwerth hwn yn uniongyrchol
– drwy grantiau a benthyciadau – neu'n anuniongyrchol,
drwy ddatblygu neu brynu asedau cymunedol, arbedion
cost, creu swyddi a dewisiadau buddsoddi moesegol i
aelodau'r gymuned.
Yn 2019, roedd gan sefydliadau ynni cymunedol gyfanswm
gwerth o £2.5m o gronfa budd cymunedol ar draws 96 o
sefydliadau gwahanol. Cyfanswm gwariant y gronfa budd
cymunedol yn 2019 oedd £720,000, gyda chyllid yn cael ei
roi i sefydliadau cymunedol fel gwasanaethau cyngor ar ynni,
clybiau chwaraeon ac elusennau cadwraeth amgylcheddol.
Roedd arbedion cost pellach i bobl a busnesau lleol yn
gyfanswm o £1.9m, a gynhyrchwyd yn fwyaf aml gan
brosiectau effeithlonrwydd ynni a thrydan rhatach a
ddarparwyd gan solar ffotofoltaig cymunedol. Ers 2017,
canfuwyd bod sefydliadau ynni cymunedol wedi dosbarthu
£3.4 miliwn mewn arian budd cymunedol ar gyfer prosiectau
datblygu lleol a charbon isel.

263

£720,000

Swyddi Llawn
Amser

Gwariant Budd
Cymunedol

Buddiannau
Economaidd

£1.9m
Arbedion
Cost

£2.0m
Grantiau a
Benthyciadau a
Ddosbarthwyd
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Yn ychwanegol at hyn, roedd sefydliadau ynni cymunedol yn cefnogi 51.2 o swyddi cyfwerth
ag amser llawn yn eu cymunedau lleol, gan gynnwys swyddi o fewn sefydliadau cymunedol
partner neu fel rhan o brosiectau cymunedol neilltuol. Mae hyn ar y cyd â'r 263 o swyddi
o fewn sefydliadau cymunedol eu hunain. Gwelwyd bod sefydliadau wedi darparu grantiau
gwerth £872,000 a benthyciadau o £1.1m yn eu cymunedau lleol yn ystod 2019.

Gwerth Cymdeithasol
Mae gwerth cymdeithasol ynni cymunedol yn fwy o her i'w fesur. Mae gwerth cymdeithasol
yn cwmpasu manteision nad ydynt yn economaidd megis addysg, codi ymwybyddiaeth, ysgogi newid ymddygiad, cydlyniad cymunedol, gwelliannau i amgylcheddau lleol, ac iechyd a
lles unigolion a iechyd a lles torfol.
Nododd cymunedau weithgareddau eang, gan
ganolbwyntio'n bennaf ar gefnogi a datblygu
cymuned carbon isel. Mae
addysg yn
263mentrau£720,000
Cyﬂeusterau
Mentrau
Swyddi Llawn ynni
greiddiol i lawer o sefydliadau
cymunedol,
Gwariant
Budd
Cymunedol
Addysg
Amser
Cymunedol
gan gynnwys darparu gweithdai
ysgol,
clinigau
cyngor ar ynni i helpu pobl agored i niwed,
clinigau effeithlonrwydd ynni ac ymweliadau
Datblygu
Gwasanaethau
Buddiannau
â safleoedd prosiectau. Yn ychwanegol
at hyn,
Buddiannau
Gwydnwch a
Cymorth
Cymdeithasol
Economaidd
tynnodd ymatebwyr sylw at bwysigrwydd
cefnogi
Chapasiti
Cymunedol
gwasanaethau lleol, gan gynnwys canolfannau
iechyd, digwyddiadau i wella cydlyniant
£1.9m
cymdeithasol a chefnogi
clybiau a£2.0m
mentrau
Hyfforddiant a
Lleihau Tlodi
Grantiau a
Gweithdai
Arbedion
chwaraeon.
Tanwydd
Benthyciadau a
Carbon Isel
Cost

Ddosbarthwyd

Mae'r gweithgareddau hynod werthfawr hyn yn
helpu i annog, galluogi a gwella gweithredu carbon
isel lleol a lleihau'r baich economaidd a roddir ar
lawer o wasanaethau cyhoeddus ac elusennau.

Gwerth Amgylcheddol

Mae ynni cymunedol yn cael effaith amgylcheddol ar
raddfa fyd-eang, gan leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr
drwy gynhyrchu ynni carbon isel a lleihau'r galw, ac mae'n
£720,000
Cyﬂeusterau
Mentrau
at dargedau
allyriadau carbon
cenedlaethol.
Gwariantcyfrannu
Budd
Cymunedol
Addysg
Cymunedol
Mae gwaith sefydliadau ynni cymunedol hefyd yn cefnogi
gwelliannau amgylcheddol a chadwraeth leol. Mae hyn yn
arbennig o wir am leihau llygredd drwy effeithlonrwydd
ynni, gwelliannau
i'r systemBuddiannau
wresogi, mentrau
trafnidiaeth
Datblygu
Gwasanaethau
nau
Gwydnwch
a
Cymorth
carbon isel, a gwelliannau i gynefinoedd
Cymdeithasol ar dir a ddefnyddir
aidd
Chapasiti
Cymunedol
gan ffermydd solar a gwynt.

Yn 2019, ataliodd sefydliadau ynni cymunedol 65,200
£2.0m
tCO2e o allyriadau Hyfforddiant
nwyon tŷ agwydr ar draws prosiectau
Tlodi
cynhyrchu
ynni. Drwy
brosiectau Lleihau
effeithlonrwydd
ynni
Grantiau
a
Gweithdai
Tanwydd
Benthyciadau
a
Carbon
Isel
a chludiant carbon isel, a newid ymddygiad o ganlyniad i
Ddosbarthwyd
godi ymwybyddiaeth a phrosiectau addysgol, mae'r ffigur
hwn yn debygol o fod yn llawer uwch.

Atal 65,200
tunnell o
Allyriadau CO2

Rhaglenni
Amgylcheddol
Lleol

Buddion
Amgylcheddol

Gwella
Cyneﬁnoedd a
Chadwraeth

Ail-gylchu a
Lleihau Gwastraff
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Heriau a Chyfleoedd Newydd
Gyda newidiadau i'r dirwedd gymorthdaliadau ar gyfer cynhyrchu trydan, yn ogystal
â thanariannu hanesyddol a chymorth cyfyngedig i gymunedau sy'n cymryd rhan
mewn prosiectau carbon isel, roedd disgwyl i 2019 fod yn flwyddyn heriol i'r sector.
Er bod y cynnydd mewn prosiectau newydd yn gysylltiedig â'r ffaith bod cynlluniau
cymorth yn cael eu cau, mae tystiolaeth o wydnwch cynyddol yn y sector, wrth i
gymunedau barhau i arloesi ac archwilio dulliau newydd sy'n edrych i'r dyfodol.

Rhwystrau
Yn ôl y disgwyl, dywedodd sefydliadau cymunedol mai lleihau’r cynllun Tariff Cyflenwi
(FiT) a'i ddileu yw'r rhwystr mwyaf i'w gwaith. Mae ansicrwydd a newid ym mholisïau ynni
adnewyddadwy – yn enwedig ar raddfeydd datblygiadau cymunedol megis y cynllun FiT a
Rhyddhad Treth Buddsoddiad Cymdeithasol – yn cael effaith ddramatig ar botensial y sector
ynni cymunedol yn y DU i dyfu. Heb uchelgais clir a pholisïau ategol priodol, dywedodd
llawer yn y sector ynni cymunedol fod eu huchelgeisiau a'u hamcanion carbon isel naill ai'n
gyfyngedig neu'n cael eu tocio.

Ynni Cymunedol

Yn dilyn hyn, gwelwyd mai'r rhwystrau mwyaf oedd capasiti ac amser y sefydliad. Mae
Cyﬂwr
y Sector
2020
hyn oherwydd dibyniaeth y sector
ynni
cymunedol
ar wirfoddolwyr, ynghyd â chyfleoedd
cyfyngedig a dulliau ar gyfer adeiladu capasiti mwy. Er bod rhywfaint o gyllid cam cynnar
ar gyfer dichonoldeb technegol yn bodoli yn y sector ynni cymunedol – megis y Rural
Rhwystrau a Chymorth i Ynni Cymunedol
Community Energy Fund (RCEF) a ariennir gan y llywodraeth – mae cyllid ar gyfer costau
staff craidd yn llaiCymru,
cyffredin.
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Prosiectau Segur
Er bod rhai sefydliadau cymunedol yn gwthio i fodloni terfynau amser cymhorthdal, roedd
nifer fawr o brosiectau segur o hyd yn 2019. Nododd ymatebwyr 89 o brosiectau segur, gyda'r
mwyafrif ohonynt yn cynhyrchu trydan (64%), gyda'r oedi'n aml yn cael ei briodoli i gyllid
cyfyngedig a diffyg hyfywedd ariannol oherwydd gwerth cymhorthdal isel a diffyg mynediad
at gyllid. Nododd sawl sefydliad sgil-effeithiau yr oedi mewn prosiect ar gofrestru FiT, a
achoswyd gan newid amodau gan reoleiddwyr, oedi o ran sicrhau safleoedd, biwrocratiaeth
awdurdodau lleol a chaniatadau cynllunio.
Yn ogystal â hyn, tynnodd sefydliadau cymunedol sylw at y ffaith bod diffyg safleoedd sy'n
addas ar gyfer datblygu ynni yn broblem fawr, gyda sefydliadau oedd wedi nodi safleoedd yn
aml yn mynd yn segur oherwydd anawsterau mewn partneriaethau â pherchnogion safleoedd
neu ddatblygwyr. Tynnodd ymatebwyr sylw at gynlluniau ymarferol, fel rhwydweithiau
gwefru EV, rhwydweithiau gwres dolen a rennir a solar ffotofoltaig wedi'i ariannu â
chyfranddaliadau, a oedd wedi mynd yn segur oherwydd anallu i ddod o hyd i bartneriaid
cefnogol.

Cefnogi Ynni Cymunedol
Mae angen mwy o gydnabyddiaeth i ofynion amser a chapasiti prosiectau carbon isel er mwyn
sicrhau bod cyllidwyr yn gwbl ymwybodol o'r agwedd hon ar gost datblygu prosiectau. Rhaid
i'r cyllid gael ei ddarparu mewn ffordd sy'n sicrhau y gall cymunedau wneud y gorau o gyllid
cam cynnar a chyflwyno prosiectau ynni lleol sy'n effeithio'n llwyddiannus.
At hynny, mae angen rhoi mwy o sylw i ddarparu gwasanaethau meithrin capasiti, megis
gweithdai ynni cymunedol, gwasanaethau cyngor a mentora cymheiriaid, rhannu modelau
busnes a gwybodaeth dechnegol. Gallai meithrin a chefnogi partneriaethau newydd oresgyn
y rhwystrau hyn a chynyddu effeithiau prosiectau.
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Dulliau Newydd o Ymdrin ag Ynni Cymunedol
Wrth i gymunedau barhau i arloesi drwy dechnolegau, modelau busnes a dulliau partneriaeth
newydd, mae anghenion y sector wedi newid. Er bod cymunedau'n parhau i ofyn am
fecanweithiau cymorth gwell i 2020 a chyllid i ddatblygu syniadau cychwynnol a sicrhau bod
prosiectau’n dwyn ffrwyth, gwelodd 2019 hefyd gynnydd yn y galw am arbenigedd, rhannu
gwybodaeth a chymorth i ddatblygu prosiectau arloesol. Mae'r rhain yn ymwneud ag angen
cynyddol am rannu gwybodaeth yn well a meithrin gallu mewn sector sy'n newid yn gyflym,
lle mae arloesi technegol fel gwasanaethau hyblygrwydd a dulliau newydd, gan gynnwys
prynu asedau, crynhoi cymunedol a dulliau menter ar y cyd, yn dod yn ganolbwynt cynyddol.

Newydd
Technolegau

Yn dod
i'r amlwg
Modelau Busnes

Adeilad
Partneriaethau

Mae angen gwella deialog a chydweithrediad rhwng cymunedau a rhanddeiliaid allweddol
yn y sector -llywodraeth, cyrff rheoleiddio (e.e. Ofgem), awdurdodau lleol, sefydliadau yn y
diwydiant (e.e. gweithredwyr rhwydwaith dosbarthu), datblygwyr masnachol ac arbenigwyr
ynni – er mwyn sicrhau y gall cymunedau ddylanwadu ar y manteision a ddaw yn sgil y broses
barhaus o ddefnyddio'r rhwydwaith ynni. Mae nifer ac amrywiaeth y prosiectau arloesol
a nodir yn Adroddiad Cyflwr y Sector 2020 yn dangos bod ymgyrch gref yn y sector ynni
cymunedol i gymryd rhan a chwarae rhan bwysig yn y broses o drawsnewid y rhwydwaith
ynni, gan sicrhau ei fod yn gyfnod pontio gyda mynediad teg at y cyfleoedd a'r manteision y
mae'n eu cynnig.
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Gwydnwch mewn Sector Ôl-Gymhorthdal
Bydd twf parhaus y sector ynni cymunedol yn dibynnu ar egni, angerdd ac arloesedd
y cymunedau a'r bobl ynddyn nhw, ochr yn ochr â gwell cefnogaeth gan y llywodraeth
a’r sector. Cynnal momentwm yn wyneb rhwystrau cynyddol i hyfywedd fydd y brif her i
sefydliadau ynni cymunedol symud i mewn i ôl-gymhorthdal 2020. Er mwyn cyflawni hyn,
mae cymunedau'n parhau i ymchwilio a defnyddio dulliau newydd o ddatblygu carbon isel
dan arweiniad y gymuned.

Technolegau
Nododd 79 o sefydliadau cymunedol fod ganddynt ddiddordeb mewn datblygu prosiectau
â thechnolegau arloesol i oresgyn rhwystrau i'w gwaith, gyda 23 eisoes yn ymwneud â
datblygu prosiectau o'r fath. Mae'r technolegau hyn yn cynnig ffyrdd newydd i sefydliadau
cymunedol ymgysylltu â'r system ynni a dylanwadu arni, yn ogystal â darparu llwybrau
newydd i gynhyrchu incwm a darparu gwasanaethau, fel trafnidiaeth gymunedol carbon isel
sy'n gysylltiedig â'r grid.
Roedd y prosiectau'n cynnwys ystod amrywiol o dechnolegau, fel storio batris, cyflenwi
uniongyrchol, rheoli ochr y galw (DSM), ymateb ochr y galw (DSR), gwasanaethau
hyblygrwydd, masnachu ynni rhwng cymheiriaid (P2P), cerbyd i'r grid (V2G), systemau ynni
lleol clyfar, gridiau clyfar a system wresogi dolen a rennir.
Ymhlith y technolegau hyn mae sawl gwasanaeth grid, sy'n dangos bod cymunedau'n
ymgysylltu'n weithredol â rhwydweithiau ynni i ddod o hyd i ffyrdd newydd o sicrhau
gwerth lleol o systemau carbon isel. Er enghraifft, mae'r prosiectau OpenDSR ac OpenLV yn
dod â chymunedau ac arbenigwyr ynni ynghyd i ddatblygu dulliau o gyfuno ynni a darparu
gwasanaethau sy'n eiddo i'r gymuned.

Gwasanaethau
Hyblygrwydd

Gwres o
Garthffosiaeth

Gwasanaethau
Cerbydau i'r Grid
(V2G)

Storio
Batri

Ymateb Ochr y
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Tynnodd sefydliadau ynni cymunedol sylw at y rhwystrau i fynediad ar gyfer technolegau
ffiniol o’r fath, gan gynnwys diffyg arbenigedd technegol a mynediad at wybodaeth a data. Er
bod cydweithredu yn digwydd yn y gofod technoleg arloesol, mae angen mwy o gymorth ar
gymunedau sy'n cymryd rhan yn y syniadau a'r prosiectau newydd hyn.
Dylai hyn gynnwys gwybodaeth a rhannu gwybodaeth drwy weithdai, adnoddau ar-lein
a darparu hyfforddiant i sefydliadau cymunedol, yn ogystal â chyllid i helpu sefydliadau i
ryddhau'r amser y mae arnynt ei angen i feithrin capasiti o'r fath. Bydd angen ymdrechion
eang a bwriadol gan sefydliadau ynni cymunedol i sicrhau y gellir nodi’r sgiliau a'r wybodaeth
angenrheidiol, eu caffael yn wirfoddol neu ar sail tâl, a'u defnyddio i ddeall, datblygu a gwneud
defnydd o gyfleoedd arloesi yn y dyfodol.

Modelau Busnes
At ei gilydd, dywedodd 28 o sefydliadau ynni cymunedol eu bod yn ymwneud â datblygu
dulliau newydd o ddatblygu carbon isel a arweinir gan y gymuned, gyda 67 o gymunedau â
diddordeb ond heb fod yn ymchwilio'n weithredol i ddulliau o'r fath.
Canfuwyd bod y dulliau newydd hyn yn canolbwyntio ar:
Mwy o leoleiddio: gan gynnwys agregu solar ffotofoltaig ar raddfa fach ar draws
cymunedau a mwy o ddefnydd / cyflenwi ynni yn lleol.
Digideiddio: gan gynnwys defnyddio dulliau monitro a rheoli digidol i alluogi
datblygu systemau ynni a gwasanaethau grid lleol mwy clyfar.
Arallgyfeirio: gan gynnwys datblygu prosiectau gwres, effeithlonrwydd ynni a
thrafnidiaeth newydd.
Cyd-fentrau: ysgogi partneriaethau i ddatblygu prosiectau mwy heb fod angen
cymhorthdal, megis prynu asedau ynni presennol gyda datblygwyr masnachol.

Gyda'r fath newid cyflym ar draws y sector ynni, nid yw'n syndod bod 55 o sefydliadau
cymunedol wedi dweud eu bod yn gorfod addasu eu modelau busnes mewn ymateb i
bolisïau newidiol. Roedd y rhain yn cynnwys canolbwyntio ar brosiectau nad ydynt yn
ddibynnol ar gymhorthdal, megis defnydd o solar ffotofoltaig lleol, prosiectau gwres
adnewyddadwy a rhaglenni effeithlonrwydd ynni. Nododd yr ymatebwyr fod cael gwared
ar y cynllun FiT a'r diffyg opsiwn amgen wedi arwain at gwtogi llawer o'u huchelgeisiau ar
raddfa fwy, gyda chymunedau yn canolbwyntio ar brosiectau ar raddfa lai, gan arallgyfeirio i
wahanol dechnolegau neu ollwng prosiectau'n llwyr. I rai, roedd hyn yn golygu rhoi i fyny ar
flynyddoedd o waith i ddatblygu prosiectau gwynt, solar, dŵr a storio.
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Er bod llawer o sefydliadau cymunedol yn ceisio cwblhau prosiectau o fewn y terfyn amser
FiT, nododd ymatebwyr eu bod yn ymwybodol bod yn rhaid i'r sector ynni cymunedol esblygu
i fodloni heriau newydd. Bydd rhoi blaenoriaeth i nodi, archwilio a defnyddio modelau
busnes amgen a datblygol yn helpu i sicrhau llwyddiant a thwf yn y dyfodol. Bydd cydweithio
a rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau ynni cymunedol yn hanfodol i'r ystwythder a'r twf
hwn wrth i ymagweddau newydd gael eu datblygu i 2020.

Partneriaethau
Cafwyd bod 154 o sefydliadau cymunedol yn defnyddio partneriaethau amrywiol, gan
gynnwys cydweithio traws-gymunedol, yn ogystal â phartneriaethau gyda sefydliadau
masnachol, gweithredwyr rhwydweithiau ynni, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus
ehangach. Mae enghreifftiau'n cynnwys cyllid grant ar y cyd â'r awdurdod lleol ar gyfer
lleihau tlodi tanwydd yn Brighton, a’r Cyd Ynni yng Nghymru, consortiwm o sefydliadau ynni
cymunedol sy'n gweithio i helpu cymunedau i ddatblygu prosiectau carbon isel.
Nododd ymatebwyr fod y manteision mwyaf o weithio mewn partneriaeth yn cynnwys
rhannu gwybodaeth, trosglwyddo sgiliau, dylanwad partneriaid a mynediad i opsiynau
ariannu ehangach a buddsoddiad. Nododd ymatebwyr fod partneriaid yn aml yn eu cefnogi
yn ystod y broses ymgeisio am gyllid neu fod ganddynt fynediad at gyllid na all cymunedau
fel arfer ei gyrchu (e.e. cyllid ar gyfer awdurdodau lleol). O'r ochr gymunedol, adroddwyd
hefyd bod partneriaethau yn rhoi gwell dealltwriaeth i bartneriaid cyhoeddus a masnachol o
anghenion lleol, dulliau ymgysylltu a mynediad at gyllid torfol.
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Edrych Ymlaen at 2020
Gyda'r system ynni mewn cyfnod allweddol o newid tuag at system fwy datganoledig,
gwasgaredig a digidol, yn ogystal â newidiadau ar raddfa eang i'r tirlun cymorth polisi, bydd
2020 yn flwyddyn dyngedfennol i'r sector ynni cyfan.
Ar gyfer ynni cymunedol, disgwylir i brosiectau cynhyrchu trydan ddod yn fwy ymylol yn
ariannol ac yn anodd eu cyflawni, gyda symudiad tuag at fodelau newydd yn integreiddio
cynhyrchu ynni lleol gyda gwasanaethau rheoli galw i gyflawni hyfywedd prosiectau. Gellir
disgwyl newidiadau mewn modelau darparu, megis mwy o ddefnydd o gyfranddaliadau
cymunedol yn hytrach na chyllid dyledion, wrth i gymunedau geisio gwneud gwaith prosiectau
sy'n mynd yn fwyfwy ymylol. At hynny, mae sefydliadau sy'n bodoli eisoes yn debygol o
amrywio eu nodau, gan roi mwy o flaenoriaeth i leihau'r galw am ynni yn eu cymunedau,
ymchwilio i wresogi a chludo carbon isel, a darparu prosiectau mwy amrywiol drwy ffrydiau
incwm presennol.
Yn wyneb heriau, mae cymunedau'n dal i geisio datblygu prosiectau carbon isel newydd,
gan hyrwyddo newid trwy amrywiaeth o ddulliau newydd ac arloesol. Er mwyn cefnogi'r
gwaith hwn, ac i gataleiddio llwyddiant pellach yn 2020, mae'r sector ynni cymunedol angen
y canlynol:
• Gwelliannau parhaus mewn cyllid cam cynnar: i alluogi datblygu prosiectau arloesol a
modelau busnes arloesol.
• Rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth yn well: galluogi cymunedau i wneud penderfyniadau
gwybodus a deall ble a sut i gyrchu cyfleoedd newydd
• Adeiladu capasiti: darparu mwy o gefnogaeth ar gyfer datblygu arbenigedd, rhannu
gwybodaeth a chostau craidd ar draws y sector, lleihau rhwystrau amser a chapasiti,
hyrwyddo proffesiynoli a chynyddu effaith hirdymor.
• Gwell asesiad o effaith: darparu dulliau mwy effeithiol ac wedi’u safoni o feintioli a
mynegi gwerth cymdeithasol ac effaith ynni cymunedol.

Creacombe Solar Farm - Community Owned Renewable Energy
Partners (CORE) ac Yealm Community Energy (YCE)
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Mae ein hymchwil fanwl yn dangos bod nifer o resymau amrywiol dros fod yn optimistaidd
am ddyfodol y sector ynni cymunedol yn 2020 ac ymlaen.
Gydag effeithiau ychwanegol COVID-19, mae'r sector ynni cymunedol yn debygol o weld llai
o brosiectau carbon isel yn cael eu defnyddio yn 2020. Er y gallai hyn fod yn negyddol ar gyfer
uchelgeisiau carbon isel, mae ymateb y sector i'r argyfwng yn dangos y rôl hanfodol mae
sefydliadau cymunedol yn ei chwarae o ran cefnogi a darparu gwasanaethau lleol hanfodol a
chynnal cydlyniant cymunedol.
Gyda'r gefnogaeth gywir a mecanweithiau cefnogi addas, gall sefydliadau ynni cymunedol
harneisio angerdd, dyfeisgarwch ac ymrwymiad aruthrol eu gweithwyr a'u gwirfoddolwyr,
gan ymgysylltu â'u cymunedau a sicrhau bod y broses drawsnewid o ran ynni carbon isel yn
cyflymu ac yn cael ei dylunio a'i gweithredu er budd cymunedau a phobl leol ledled y DU.

Gwybodaeth Bellach
I ddarganfod mwy am Gyflwr y Sector 2020 a'r gwaith Community Energy England ac
Ynni Cymunedol Cymru, ewch i:
www.communityenergyengland.org		

www.communityenergywales.org.uk

Neu cysylltwch â:
info@communityenergyengland.org		

info@communityenergywales.org.uk

Mae prosiect Cyflwr y Sector wedi'i adeiladu ar ymdrechion a mewnbwn ymarferwyr
ynni cymunedol ledled y DU. Er mwyn sicrhau bod buddion yr ymchwil hon a'r data
sy'n sail iddo yn hygyrch, yn dryloyw ac yn fuddiol i'r sector ynni cymunedol, Mae
Community Energy England yn cynnig cronfa ddata mynediad agored ar gyfer
ymarferwyr ynni cymunedol ac ymchwilwyr.
Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio ein data neu ddarganfod mwy am sut y
gallwn gydweithio ar ymchwil yn y dyfodol, cysylltwch â:
data@communityenergyengland.org
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