
Ynni Cymunedol yng Nghymru
Adroddiad ar Gyflwr y Sector 2021

Gweithio gyda’n gilydd tuag at sero net



Mae arolwg ac adroddiad blynyddol ar Gyflwr y Sector Ynni Cymunedol 
wedi rhoi golwg i ni ar sector ynni cymunedol y DU ers 2017. Mae’n bleser 
gennym gyflwyno’r Adroddiad cyntaf ar Gyflwr y Sector Ynni Cymunedol 
yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad hwn, a noddir gan Lywodraeth Cymru ac Ynni Cymunedol 
Cymru, yn canolbwyntio ar gynnydd ledled Cymru yn 2020. Mae’n 
dangos uchelgais y sector ac yn tynnu sylw at gyfraniad ynni cymunedol 
at gyflawni allyriadau sero-net ac adferiad gwyrdd. Mae’r adroddiad 
yn darparu argymhellion sy’n seiliedig ar dystiolaeth i lunwyr polisïau a 
rhanddeiliaid ar sut y gall y sector gyflawni ei botensial.

Cynhaliodd Ynni Cymunedol Cymru yr ymchwil hwn er mwyn: 

• creu cronfa ddata hygyrch o ymatebion i arolygon ar gyfer rhanddeiliaid

• deall cyflwr presennol y sector ymhellach

• nodi meysydd twf a chyfleoedd yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’r ymchwil hwn yn galluogi Ynni Cymunedol Cymru i eirioli’n fwy 
effeithiol dros ei aelodau a nodi lle mae angen mwy o gymorth. Mae 
data dienw o arolygon y flwyddyn hon a’r flwyddyn flaenorol ar gael i’r 
cyhoedd, sy’n lleihau’r angen i sefydliadau ynni cymunedol lenwi nifer o 
arolygon ac yn rhoi mynediad i randdeiliaid at ddata perthnasol er mwyn 
deall y sector yn well. 

Roedd yr arolwg ar agor rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2021, gyda 
Regen yn cyflawni’r gwaith o ddadansoddi data ac adrodd, cyn ei 
gyhoeddi ym mis Mehefin 2021. Gofynnwyd cwestiynau am gynhyrchu 
trydan, trafnidiaeth carbon isel, gwres carbon isel, effeithlonrwydd ynni, 
rhwystrau i brosiectau, a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Roedd cwestiynau 
hefyd am effeithiau cymdeithasol ynni cymunedol, amrywiaeth, cyllid a sut 
mae COVID-19 wedi effeithio ar weithgareddau. 

Rydyn ni’n ddiolchgar i’r 40 sefydliad ynni cymunedol yng Nghymru a 
gwblhaodd yr arolwg. Eu hymatebion yw sail yr adroddiad hwn. Mae’r 
gronfa ddata derfynol yn cynnwys 20 o fudiadau ynni cymunedol 
ychwanegol yng Nghymru, a gwblhaodd yr arolwg ar Gyflwr y Sector 
mewn blynyddoedd blaenorol.

Rydym yn gobeithio y bydd yr adroddiad hwn a’r set ddata gyfatebol 
yn arfau defnyddiol er mwyn cefnogi a deall datblygiad y sector ynni 
cymunedol.

I gael mynediad at y gronfa ddata ddi-enw, cysylltwch â 
info@communityenergywales.org.uk

 

Gair am yr adroddiad hwn

Noddir yr adroddiad hwn gan:

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan: 

Hawlfraint © 2021 Ynni Cymunedol Cymru. Cedwir pob hawl. Gellir defnyddio neu 
atgynhyrchu’r cyfan neu ran o’r cyhoeddiad hwn ar yr amod bod y dyfyniad canlynol wedi’i 
gynnwys ar bob copi neu drosglwyddiad: ‘Yn cael ei ddefnyddio gyda chaniatâd Ynni 
Cymunedol Cymru’.
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Crynodeb

Mae ynni cymunedol yn chwarae 
rhan hollbwysig o ran cyflawni 
sero-net drwy gael cydsyniad, cynyddu 
cyfranogiad, a gwreiddio newid mewn 
ymddygiad. Mae sefydliadau ynni 
cymunedol yn rhan hanfodol o system 
ynni’r dyfodol ac yn sicrhau newid cyfiawn.

Dangosodd 2020 gadernid a rôl allweddol ynni cymunedol mewn adferiad 
gwyrdd.

Er gwaethaf y diffyg cefnogaeth strategol, ariannol a gwleidyddol yn y DU, mae cymunedau 
wedi dangos dyfalbarhad sylweddol, ac maent yn benderfynol o weithredu ar y newid yn 
yr hinsawdd. Nid yw’r mabwysiadwyr cynnar a’r cymunedau sydd wedi bod yn gweithio 
yn y maes ynni ers blynyddoedd yn rhoi’r gorau iddi, ac mae arolwg 2020 yn nodi bod 
un sefydliad newydd wedi cael ei sefydlu yng Nghymru. Mae cynghorau plwyf a thref, 
a mudiadau cymunedol sydd â blaenoriaethau amgen wedi dangos mwy o ddiddordeb 
yn Ynni Cymunedol Cymru, ac am gyflwyno prosiectau ynni i fynd i’r afael â’r newid yn 
yr hinsawdd. Yn 2020, roedd mudiadau ynni cymunedol yn cyflogi dros 79 o bobl yng 
Nghymru, a chodwyd dros £4.4 miliwn mewn cyfranddaliadau cymunedol, a sefydlodd 
chwe mudiad brosiectau trydan adnewyddadwy ledled Cymru. Mae hyn o’i gymharu â 
phedwar yn 2019, sy’n dangos twf parhaus o’i gymharu â’r llynedd. Yn ystod y pandemig, 
mae’r sector wedi profi ei gadernid, gyda 60 o sefydliadau’n parhau i weithio ar brosiectau. 
Mae hefyd wedi profi ei werth lleol, gyda dros 16 o sefydliadau’n arwain yr ymateb llawr 
gwlad i COVID-19, gan ddarparu dros £20,000 o gronfeydd adfer i’w hardaloedd. Gyda’r 
gefnogaeth iawn, gellid cynyddu’r effaith hon er mwyn helpu i sicrhau adferiad gwyrdd. 

Ailffocysu’r sector.

Yn 2020, comisiynwyd 4.2 MW o 
gynhyrchiant newydd, o’i gymharu â 2 
MW yn 2019. Mae mudiadau’n ailffocysu 
ar ddull gweithredu system gyfan, gan 
gynnwys eu blaenoriaethau craidd o fynd 
i’r afael â thlodi tanwydd a lleihau’r galw, 
ac edrych ar fodelau busnes arloesol o 
ran hyblygrwydd, trafnidiaeth carbon isel, 
a chyflenwad lleol.  Mae cael gwared ar 
gymorthdaliadau a chymorth ariannol arall 
wedi effeithio ar fudiadau ynni cymunedol 
yng Nghymru, a gwelwyd symudiad oddi 
wrth brosiectau cynhyrchu trydan ar raddfa 
fach yn y sector. Mae’r mudiadau hyn nawr 
yn bwriadu ehangu eu prosiectau gyda 
chynlluniau o dros 54 MW ar y gweill.  

Angen cefnogaeth polisi.

Mae mudiadau ynni cymunedol wedi’u datblygu ar lawr gwlad ac yn ddemocrataidd, 
mae pobl yn ymddiried ynddynt oherwydd hyn, ac mae ganddynt rhan hanfodol mewn 
prosiectau ynni lleol, yn enwedig y rheini lle mae angen newid ymddygiad unigol.  Bydd 
angen cysylltiad cryf rhwng dinasyddion ac ynni os ydym am sicrhau sero-net, ac rydyn 
ni’n galw yn yr adroddiad hwn ar y llywodraeth i gefnogi’r mudiad torfol hwn, a darparu 
cefnogaeth amlwg i’r sector.
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Negeseuon allweddol

Yn 2020 daeth newid sylfaenol i fywydau pobl yng Nghymru yn sgil y pandemig COVID-19.  
Ymateb mudiadau ynni cymunedol oedd darparu manteision cymdeithasol, yn ogystal â pharhau  
i ddarparu prosiectau ynni newydd. 

Darparu manteision 
cymdeithasol ychwanegol

Mae ynni cymunedol yn cyfrannu at 
y sector ynni a’r economi sylfaenol 
mewn ffordd ystyrlon, gan ymateb 
i anghenion eu cymunedau, creu 
swyddi a buddsoddiad yn yr ardal 
leol, a chreu capasiti cynhyrchu 
adnewyddadwy. 

Trosglwyddo i sero net  

Mae ynni cymunedol yn cefnogi’r 
trosglwyddiad i sero-net, gyda 22.6 
MW o gapasiti adnewyddadwy wedi’i 
osod yng Nghymru. Ar raddfa fawr, 
mae’r potensial gan ynni cymunedol 
i gynhyrchu o leiaf 1 GW o ynni 
adnewyddadwy lleol erbyn 2030.

Mae’r pandemig wedi dangos 
y cyfraniadau y mae mudiadau 
ynni cymunedol yn gwneud i’w 
hardaloedd lleol, gyda £20,000 yn 
cael ei ddargyfeirio tuag at gymorth 
COVID-19 yng Nghymru. 

Amgylchedd polisi 
cefnogol
Er mwyn datgloi potensial ynni 
cymunedol i gyflawni ar raddfa 
fawr, mae angen amgylchedd polisi 
hirdymor, sefydlog a chefnogol 
arnom, gan Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU. 
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Pobl wrth wraidd sero net:

Rôl ynni cymunedol mewn dyfodol sero-net

Yng Nghymru, mae targed gan y sector cyhoeddus i gyrraedd carbon sero net 
erbyn 2030, ac mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed perchnogaeth 
leol o 1 GW erbyn 2030. Fodd bynnag, mae llawer o awdurdodau lleol a chyrff 
cyhoeddus dal heb wneud cynnydd sylweddol tuag at y nod hwn. Mae ynni 
cymunedol mewn safle unigryw er mwyn helpu cyrraedd y targedau hyn, gan 
gadw materion cymdeithasol pwysig wrth galon y trosglwyddiad ynni. 

Mae mudiadau ynni cymunedol yn gweithio i fynd i’r afael â datgarboneiddio a 
chyfiawnder cymdeithasol, ac mae’r ddau ohonynt yn sail i newid teg i system 
ynni sero-net. Nododd yr arolwg bod 60 o fudiadau cymunedol ar waith ledled 
Cymru, a sefydlwyd un mudiad newydd yn 2020, sef yr un ffigwr a 2019.

Yn 2020, roedd 50 o fudiadau ynni cymunedol yn ymwneud â chynhyrchu 
trydan adnewyddadwy, roedd 13 yn gweithredu mewn gwaith effeithlonrwydd 
ynni, ac roedd 20 yn ymwneud â phrosiectau trafnidiaeth carbon isel. Yn 2020, 
creodd y prosiectau hyn 18 o swyddi newydd, gan ddod â’r cyfanswm i 79 o 
staff cyfwerth ag amser llawn. 

Er gwaethaf y cyfyngiadau ar gwrdd wyneb yn wyneb yn 2020, addasodd 
mudiadau ynni cymunedol i ddarparu gweminarau, ffonio yn hytrach nag 
ymweld, a defnyddio offer ar-lein i ymgysylltu â dros 98,500 o bobl, gan eu 
helpu i arbed ynni ac arian, a’u grymuso i gymryd camau i leihau eu hallyriadau 
carbon. 

Mae’r rhan fwyaf o fudiadau ynni cymunedol yn ddeiliaid asedau cymunedol, 
ond mae llawer hefyd yn rhyngweithio â’u cymunedau mewn gwahanol 
ffyrdd. Er enghraifft, roedd 18 yn ymwneud ag addysg, 19 yn gweithio i wella eu 
hamgylchedd lleol, a 21 yn darparu cyllid ychwanegol ar gyfer prosiectau gwella 
lleol eraill. Roedd Ecodyfi, er enghraifft, yn rhoi cyngor ar ynni i fudiadau eraill, 
gan alluogi mwy o gymunedau i elwa o ynni cymunedol.  

Mae’r cyfuniad hwn o addysg ar lawr gwlad, lleihau tlodi tanwydd, cefnogaeth 
ehangach i gymunedau lleol, a defnyddio technolegau carbon isel yn gwneud 
ynni cymunedol yn rhan hanfodol o ddyfodol sero-net.

fe wnaeth 60 sefydliad ynni 
cymunedol yng Nghymru

gyda 79 o staff

a 880 o 
wirfoddolwyr

gyrraedd 
dros 98,500 
o bobl

Bydd y newid i sero net yn effeithio ar bawb. 
Drwy weithredu ar lawr gwlad yng Nghymru, 
sicrhewn nad oes neb yn cael eu gadael ar ôl.
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Pobl wrth wraidd sero net:

Ynni cymunedol: ymddiriedaeth

Mae mudiadau ynni cymunedol yn gyswllt allweddol rhwng pobl sy’n defnyddio ynni yn 
eu bywydau bob dydd a system ynni sy’n ymddangos yn astrus ac anodd i’w ddeall.   

Mae mudiadau ynni cymunedol mewn sefyllfa unigryw i bontio’r bwlch rhwng y diwydiant 
ynni a chymunedau, gan eirioli ar yr un pryd dros y bobl fwyaf agored i niwed mewn 
cymdeithas. Mae o leiaf wyth o’r ymatebwyr i’r arolwg wedi ymgysylltu â’u Gweithredwr 
Rhwydwaith Dosbarthu lleol, ac mae 11 naill ai wedi cyflawni neu wrthi’n cyflawni prosiect 
mewn partneriaeth â’u Gweithredwr Rhwydweithiau Dosbarthu. Mae dros 15 wedi 
gweithio ar brosiectau gydag elusennau. Mae Awel Co-op, er enghraifft, wedi gweithio 
gyda’u Gweithredwr Rhwydweithiau Dosbarthu lleol, elusennau a busnesau i greu 
prosiectau llwyddiannus.

Yn ystod y blynyddoedd nesaf, bydd angen newid sylweddol mewn ymddygiad er mwyn 
datgarboneiddio’r economi, gan gynnwys symud i bympiau gwres ac ôl-osod ein cartrefi. 
Mae ymddiriedaeth mewn mudiadau ynni cymunedol ac maent yn cael eu cydnabod yn eu 
hardal leol am roi blaenoriaeth i les eu cymuned, ac felly maen nhw’n hanfodol er mwyn 
meithrin cydsyniad y cyhoedd a chefnogi cyfranogiad yn y broses o drosglwyddo ynni. 

Yn 2020, defnyddiodd 13 o sefydliadau ynni cymunedol fel Y Dref Werdd a Datblygiadau 
Egni Gwledig weithdai, ymweliadau â chartrefi, gweminarau a galwadau ffôn i gysylltu 
ag ychydig llai na 7,000 o bobl leol i’w cynnwys yn y broses drosglwyddo ynni drwy 
weithgareddau effeithlonrwydd ynni, gan eu grymuso i fod yn rhan o’r ateb i’r argyfwng 
hinsawdd ac ecolegol.

Astudiaeth Achos: Partneriaeth Ogwen 

Mae Partneriaeth Ogwen yn dangos bod ynni cymunedol yn gatalydd i ddatblygu mwy o brosiectau a chyfleoedd cymunedol. Arweiniodd 
y grŵp y gwaith o ddatblygu cynllun ynni dŵr cymunedol Ynni Ogwen yn 2016 ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i ddarparu prosiectau 
effeithlonrwydd ynni, tyfu cymunedol a thrafnidiaeth gymunedol. Erbyn hyn, mae ganddynt ganolfan gynaliadwyedd, dau Ddilysydd Allanol 
cymunedol, a thîm o staff sy’n arwain prosiectau amgylcheddol i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gwledig. Mae’r tîm yn rheoli’r banc bwyd 
sy’n derbyn rhoddion gan y gymuned, gan gynnwys rhodd o £3,000 gan gwmni ynni cymunedol Ynni Ogwen yn 2020. Mae’r cydweithio 
rhwng Partneriaeth Ogwen ac Ynni Ogwen yn amlygu sut mae mudiadau ynni cymunedol yn darparu cefnogaeth amhrisiadwy i’r rhai sy’n 
byw yn eu cymunedau. 

Y 10 maes â'r mwyaf o weithgarwch
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Nifer y grwpiau sy'n 
gweithio i wella 
effeithlonrwydd ynni yng 
nghymunedau Cymru

Grwpiau ynni cymunedol yw'r mudiadau perffaith i weithio gyda'r 
rhai sydd angen cymorth, a mynd i'r afael â thlodi tanwydd, biliau 
trydan uchel a rhoi cyngor ynni ledled Cymru

o bobl wedi cael cymorth 
gan weithgarwch 
effeithlonrwydd ynni 13 
grwp o Gymru yn 2020

7,000

£52,000
wedi'i wario gan 
sefydliadau ynni 
cymunedol yng Nghymru 
ar wella effeithlonrwydd 
ynni yn 2020

£289,000 
wedi'i arbed ar filiau 
ynni drwy weithredu 
cymunedol yn 2020

£
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Atal drafftiau

Tlodi tanwydd

Hyfforddiant cymunedol

Asesiadau adeiladau/EPC

Cymorth ariannol

Archwiliadau ynni

Insiwleiddio

Goleuo ynni-effeithlon

Asesiadau effeithlonrwydd ynni ar adeiladau

Gwasanaethau cyngor 
ar ôl-osod
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Pobl wrth wraidd sero net:

Gadael neb ar ôl

Mae’r data’n dangos bod lle i wella amrywiaeth ymhlith aelodau, gwirfoddolwyr 
a chyfarwyddwyr mudiadau ynni cymunedol er mwyn adlewyrchu amrywiaeth y 
cymunedau a wasanaethir ganddynt yn well. 

Fodd bynnag, oherwydd bod pwrpas cymdeithasol a budd cymunedol ehangach wedi’i 
gynnwys yng nghyfansoddiadau’r rhan fwyaf o’r mudiadau, a bod ganddynt gysylltiad yn 
aml â’r bobl anoddaf eu cyrraedd yn ein cymdeithas, maen nhw mewn sefyllfa dda i sicrhau 
nad oes neb yn cael ei adael ar ôl wrth drosglwyddo ynni. Ynni cymunedol yw cydwybod 
gymdeithasol y sector ynni, dyma sy’n ei wneud yn elfen hanfodol o drosglwyddiad 
cyfiawn.

Mae sefydliadau ynni cymunedol ledled Cymru’n cyflawni swyddogaeth werthfawr er 
mwyn cyflawni trosglwyddiad ynni cyfiawn, drwy ddarparu gwasanaethau cynghori i bobl 
agored i niwed ac ymgysylltu â’r rhai anoddaf eu cyrraedd. Yn 2020, bu 12 o sefydliadau’n 
gweithio’n uniongyrchol ar liniaru tlodi tanwydd, gydag Energy Local CIC a Grannell 
Community Energy yn nodi mai dyma oedd un o’u prif nodau. 

Mae mudiadau ynni cymunedol yn aml yn gweithio’n galed i gynyddu gwybodaeth am y 
defnydd o ynni, drwy wasanaethau cyngor ar effeithlonrwydd ynni. Yng Nghymru yn 2020, 
roedd hyn yn cynnwys o leiaf ddau sefydliad yn darparu gwasanaethau ôl-osod, tri yn 
cymryd rhan mewn digwyddiadau ysgol, pedwar yn cynnal archwiliadau ynni, a phump 
yn cynnal asesiadau effeithlonrwydd ynni. Mae Ynni Sir Gâr, er enghraifft, yn ymwneud ag 
inswleiddio, atal drafftiau ac ymgysylltu â busnesau i wella effeithlonrwydd ynni.

Er nad yw’r sector bob amser yn gynrychioladol, dywedodd tri sefydliad fod ganddynt 
strategaeth amrywiaeth a chynhwysiant, ac mae pedwar sefydliad arall yn bwriadu 
datblygu strategaeth.

Cydweithio a rheolaeth ddemocrataidd yw egwyddorion craidd ynni cymunedol. Nod y 
sector yw cyflawni ei nodau drwy weithio gyda phobl ac er nad oes gan lawer o’r rheini 
sy’n cael eu gwasanaethu gan fudiadau ynni cymunedol yr amser na’r gallu i wirfoddoli na 
buddsoddi, mae’n hanfodol eu bod yn cael eu cynnwys, eu cefnogi, a bod eu barn yn cael 
ei hadlewyrchu yn y broses o wneud penderfyniadau.
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roedd gan 3 sefydliad strategaeth 
amrywiaeth a chynhwysiant

O'r rheiny wnaeth ateb y cwestiwn yn yr arolwg:

roedd 4 sefydliad yn bwriadu 
datblygu strategaeth

roedd 36 o sefydliadau 
heb ymrwymo

Strategaethau amrywiaeth a chynhwysiant 
mudiadau ynni cymunedol yng Nghymru

Cydbwysedd o ran 
rhywedd ymhlith aelodau 
a gwirfoddolwyr 
sefydliadau ynni 
cymunedol yng Nghymru

Benywaidd Gwrywaidd

35%
65%

Mae'r ymatebion i'r arolwg yn dangos bod dros 95% yn Wyn 
Prydeinig o ran ethnigrwydd
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Y sefyllfa bresennol:

Yn yr adroddiad hwn, mae 60 o sefydliadau ynni cymunedol yng Nghymru 
wedi cael eu henwi. Yn y mudiadau hyn, roedd 79 aelod o staff cyfwerth 
ag amser llawn yn gweithio gyda 880 o wirfoddolwyr a oedd yn treulio 
oddeutu 200,000 awr yn gweithio ar brosiectau ynni cymunedol a oedd 
yn cyrraedd tua 98,500 o bobl.

Mae gan Gymru nifer fwy o fudiadau ynni cymunedol y pen o’r boblogaeth 
nag unrhyw wlad arall ac yng Nghymru y gwelwyd y cynnydd mwyaf 
yn y capasiti cynhyrchu trydan yn 2020, gyda 4.25 MW ychwanegol 
wedi’i gomisiynu o’i gymharu â 0.18 MW yn yr Alban a 3.8 MW yn Lloegr. 
Fodd bynnag, y cyfanswm cynhwysedd gosodedig ar gyfer prosiectau 
adnewyddadwy oedd 22.6 MW, sy’n is o lawer na Lloegr a’r Alban, ac 
roedd gan y ddwy wlad 100 MW o brosiectau trydan cymunedol. 

Rhoddodd Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (WGES) gymorth i 
ddatblygu’r tyrbin 900 kW ym Mharc Prouts, a sefydlwyd gan Ynni 
Cymunedol Sir Benfro, yr unig brosiect gwynt cymunedol newydd a 
gofnodwyd yn 2020.

Cafodd y gwaith effeithlonrwydd ynni ei gyflawni gan 13 o fudiadau ynni 
cymunedol yn 2020, yr un nifer ag yn 2019. Cafodd bron i 7,000 o bobl 
gymorth drwy weithgareddau effeithlonrwydd ynni, gan arbed £288,600 i 
unigolion a chymunedau. Er bod mudiadau ynni cymunedol yng Nghymru 
wedi nodi llai o effaith ar filiau ynni na gwledydd eraill, roeddent hefyd 
yn nodi eu bod wedi ymgysylltu â dwywaith gymaint o bobl o’r gymuned 
ehangach o’i gymharu â chyfartaledd y DU.   

Roedd cefnogaeth ariannol barhaus ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd 
ynni, gyda mudiadau gan gynnwys Cwmni Ynni Adnewyddadwy 
Cymunedol Bro Ddyfi ac Awel Co-op yn darparu £52,000 o gyllid 
effeithlonrwydd ynni i 133 o bobl. Dechreuodd dau sefydliad arall 
ymwneud â gwaith inswleiddio o’i gymharu â 2019, ond ni chynhaliwyd 
unrhyw gaffis ynni oherwydd cyfyngiadau covid. 

Fel gyda’r gwledydd eraill, mae cymunedau Cymru wedi parhau i symud 
eu ffocws oddi wrth gynhyrchu trydan adnewyddadwy, tuag at wres 
carbon isel, trafnidiaeth, tlodi tanwydd ac effeithlonrwydd ynni, a bu 
cynnydd bychan yn nifer y mudiadau sy’n nodi eu bod wedi ymgymryd 
â gweithgarwch yn y meysydd hyn. Yn benodol, Cymru sydd â’r gyfran 
fwyaf o fudiadau sy’n ymwneud â thrafnidiaeth carbon isel, gyda 34% o’r 
mudiadau’n cymryd rhan yn hyn, o’i gymharu â 14% yn Lloegr a 24% yn yr 
Alban. Ar y llaw arall, ni chafodd unrhyw brosiectau gwres adnewyddadwy 
newydd eu comisiynu yng Nghymru yn 2020, gan adlewyrchu’r cyfnod 
arweiniol hirach a natur heriol y prosiectau hyn. 

Trosolwg cenedlaethol
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Y sefyllfa bresennol:

Trosolwg cenedlaethol

Ledled Cymru, mae mudiadau wedi bod yn gweithio yn eu hardaloedd i ddatblygu perchnogaeth 
leol o ynni, lleihau tlodi tanwydd, a meithrin sgiliau ac arbenigedd.

Ynni Cymunedol yng Nghymru yn 2020 

Sefydliadau ynni cymunedol 
yng Nghymru 2020

£288.6k
o leihad mewn 
biliau trydan

£247.5k
o fudd 

cymunedol 
mewn ardaloedd 
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Y sefyllfa bresennol:

Arloesi’r dyfodol a meysydd newydd

Mae mudiadau ynni cymunedol bob amser yn addasu ac yn arloesi er 
mwyn cyflawni eu cenhadaeth o gael system ynni decach a mwy lleol 
i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a sicrhau cyfiawnder o ran 
ynni. Mae’r mathau o brosiectau y mae cymunedau’n gweithio arnynt 
yn symud oddi wrth gynhyrchu trydan ar raddfa fach, a oedd â’r Tariff 
Cyflenwi Trydan yn sail iddo, tuag at ddull system ynni gyfan, a phrosiectau 
cynhyrchu ar raddfa fwy. 

Gan fod modelau busnes cynhyrchu yn parhau i fod yn heriol i’r sector, mae 
mudiadau naill ai’n troi at ddefnyddio mwy o ynni ar y safle, neu’n gobeithio 
cynyddu eu maint, fel yn achos Ynni Teg, er mwyn sicrhau arbedion yn 
debyg i’r sector ynni adnewyddadwy masnachol. Mae Cytundebau Prynu 
Pŵer yn parhau i gael eu defnyddio i wneud prosiectau’n hyfyw yn ariannol. 
Er enghraifft, mae prosiectau solar ar y to Egni Co-op, wedi cael eu cefnogi 
gan ddefnydd ar y safle a Chytundebau Prynu Pŵer. Mae’r cyflenwad lleol 
yn parhau i gael ei edrych arno yng Nghymru, gyda phrosiectau arloesol fel 
Gower Power ac Ynni Lleol Bethesda yn arloesi gyda’r model hwn. 

Mae’r arolwg wedi dod ar draws dros 54 MW o brosiectau ynni 
adnewyddadwy sydd ar y gweill ar hyn o bryd dan berchnogaeth 
gymunedol, gan gynnwys prosiect 30 MW ac 11 MW. 

Fodd bynnag, mae’r sector yn gyffredinol yn symud oddi wrth gynhyrchu 
adnewyddadwy i ganolbwyntio mwy ar drafnidiaeth, effeithlonrwydd 
ynni, a gwres carbon isel. Ers 2019, mae chwe sefydliad arall wedi nodi eu 
bod yn ymwneud â thrafnidiaeth, mae dau sefydliad arall yn ymwneud ag 
effeithlonrwydd ynni, ac mae un arall yn ymwneud â gwres carbon isel. 

Yng Nghymru, cymerodd dros draean o fudiadau ynni cymunedol (20) 
ran mewn prosiectau trafnidiaeth carbon isel yn 2020. Ledled Cymru, 
mae cymunedau bellach yn rheoli neu’n berchen ar 16 o gerbydau trydan, 
cynnydd o’r ddau gerbyd yn 2019, ac maent wedi gosod o leiaf 36 o 
bwyntiau gwefru cerbydau. Mae’r cynlluniau yn y maes hwn yn cynnwys 
gweithio gyda gweithredwyr rhwydweithiau dosbarthu lleol i ddatblygu 
seilwaith, creu ac ehangu clybiau ceir, a gosod mwy o fannau gwefru. 

Diffiniad o hyblygrwydd yw addasu patrymau cynhyrchu a/neu batrymau 
defnydd mewn ymateb i signal allanol am wobr ariannol. Yn 2020, 
dywedodd dau sefydliad ynni cymunedol eu bod yn cymryd rhan mewn 
treialon neu brosiectau hyblygrwydd, ac mae un wedi llwyddo i gwblhau 
prosiect. Dywedodd wyth mudiad ynni cymunedol arall eu bod am gynnal 
prosiectau arloesi a bod yn rhan o’r gwaith o lunio’r system ynni.

Astudiaeth Achos: Gower Power

Mae Gower Power yn arwain y ffordd yng Nghymru o ran cynhyrchu a chyflenwi trydan adnewyddadwy, 
gyda’r holl elw’n mynd yn ôl i’r gymuned leol. Yn 2020, cysylltwyd storfa 228 kW i’w fferm solar bresennol 
Gower Regeneration, a dechreuwyd partneriaeth gyflenwi leol gydag Ecotricity. Mae hyn yn galluogi cartrefi a 
busnesau lleol sy’n trosglwyddo i Gower Power i ddefnyddio trydan sy’n cael ei gynhyrchu gan y fferm solar a’r 
storfa sydd yn nwylo’r gymuned. Bydd unrhyw drydan ychwanegol sydd ei angen yn adnewyddu ac yn cael ei 
ddarparu gan Ecotricity. 
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Cyflawni ein potensial:

Y cyd-destun polisi yng Nghymru

Cyd-destun cefnogol gyda lle i wella.
Mae Llywodraeth Cymru wedi creu amgylchedd polisi cefnogol ar gyfer ynni cymunedol gyda thargedau i gael capasiti cynhyrchu trydan 
adnewyddadwy 1 GW mewn dwylo lleol erbyn 2030, ac i bob prosiect ynni adnewyddadwy newydd gael elfen o berchnogaeth leol erbyn 2020, er bod 
y manylion polisi i gefnogi hyn yn dal i gael eu datblygu.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) wedi bod yn hanfodol ar gyfer datblygu 
targedau uchelgeisiol Cymru, gan ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried effeithiau 
hirdymor eu penderfyniadau, cynnwys cymunedau a chydweithio, a mynd i’r afael â 
materion fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a’r newid yn yr hinsawdd. 

Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r sector ers 2018, ond bydd y 
cymorth hwn yn dod i ben yn 2021 ac mae ansicrwydd ynghylch beth fydd yn digwydd nesaf. 
Mae angen i ynni cymunedol fod yn fwy cystadleuol er mwyn cyflawni prosiectau cynyddol 
fawr, cymhleth ac uchelgeisiol a bydd angen cymorth grant a benthyciad parhaus i sicrhau 
bod gan gymunedau ran wirioneddol mewn dyfodol carbon isel. 

Er gwaethaf y gefnogaeth hon, nid yw ynni cymunedol yng Nghymru yn ddiogel rhag heriau ar 
ôl dileu’r Tariff Cyflenwi Trydan. Mae angen cymorth gan awdurdodau lleol sydd â rheolaeth 
dros asedion cyhoeddus a thir. Mae hefyd angen hawliau cryfach 
ar gymunedau i fod yn berchen ar adeiladau a thir lleol, a’u rheoli.  
Gellid gwneud hyn drwy gyflwyno deddfwriaeth newydd yn 
seiliedig ar Ddeddf Grymuso Cymunedau’r Alban 2015, sydd 
wedi gweithio’n dda yn yr Alban. 

Mae’r sector cyhoeddus yng Nghymru wedi ymrwymo i 
ddatgarboneiddio erbyn 2030, ac mae sefydliadau ynni 
cymunedol eisiau cefnogi’r newid hwn. Mae hyn yn cysylltu â’r 
dull economi sylfaenol y mae Cymru yn ei ddefnyddio i leihau 
faint o arian sy’n gadael yr economi leol, gwella amodau gwaith, 
a lleihau difrod amgylcheddol drwy gadwyni cyflenwi estynedig.
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Cynydd hyd yn hyn
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Cyflawni ein potensial:

Beth allai ynni cymunedol ei gyflawni ar raddfa fawr

Ar raddfa fawr, gall ynni cymunedol leihau carbon yn ystyrlon gan ddod 
â manteision economaidd a chymdeithasol lleol ychwanegol a allai 
gefnogi adferiad gwyrdd. Gyda’r polisi cywir a chymorth rheoleiddio, 
mae potensial y bydd ynni cymunedol yn tyfu’n sylweddol.

Ers diwedd y Tariff Cyflenwi Trydan, mae prosiectau ar raddfa fach wedi 
mynd yn anhyfyw ar y cyfan yng Nghymru. Mae’r prosiectau sydd ar y 
gweill bellach yn cael eu dominyddu gan brosiectau mawr sy’n llawer 
mwy tebygol o lwyddo os ydynt yn cael eu cefnogi gan staff cyflogedig, 
fel y dangoswyd gan Ynni Teg.

Mae sefydliadau yng Nghymru hefyd yn edrych ar enghreifftiau 
fel Devon Energy CIC, i sicrhau arbedion maint. Ffurfiwyd Devon 
Energy CIC gan 23 o sefydliadau ynni lleol i ddatblygu prosiectau 
adnewyddadwy ar raddfa fawr dan berchnogaeth y gymuned. Mae 
cyfres o brosiectau solar Ffotofoltäig 100 MW ac ynni gwynt 70 MW ar 
y gweill ganddynt ar hyn o bryd. 

Roedd ymatebion i’r arolwg yn dangos bod saith sefydliad wedi dechrau 
prosiectau nad oeddent yn gallu eu cwblhau, a’r rhwystrau a nodwyd 
amlaf oedd prisiau Cytundebau Prynu Pŵer annigonol a bod cyfraddau 
gwarant allforio clyfar yn rhy isel i sicrhau hyfywedd y prosiect. 

Pe bai’r sector cyhoeddus yn ymrwymo i brynu ynni gan sefydliadau 
ynni lleol, gallai mudiadau ynni cymunedol oresgyn y rhwystr hwn a 
gosod generaduron ynni ar raddfa fawr. Byddai hyn yn cefnogi dull 
economi sylfaenol Llywodraeth Cymru o weithredu sy’n annog caffael 
yn lleol ac oddi wrth gydweithfeydd.

Yn ôl WPI Economics a’r Sefydliad Materion Cymreig, pe bai sefydliadau 
ynni cymunedol Cymru yn gosod 5,270 MW o gapasiti adnewyddadwy, 
gallai 3,850 o swyddi gael eu creu dros gyfnod o 15 mlynedd.

Astudiaeth Achos: Egni Co-op 

Mae Egni Co-op yn dangos beth y 
gellir ei gyflawni drwy gydweithio 
â mudiadau ynni cymunedol, 
y sector cyhoeddus, mudiadau 
cymunedol eraill, a busnesau 
preifat. Drwy ymgysylltu â 
chynghorau lleol a defnyddio 
cyllid gan Gytundebau Prynu 
Pŵer ar y safle, cynhyrchu Tariffau 
Cyflenwi Trydan, ac allforio 
mesuredig neu dybiedig, mae’r gydweithredfa wedi gosod dros 3.8 MW o baneli 
solar ar doeau ysgolion. Bellach, mae’r grŵp yn bwriadu parhau i ddatblygu safleoedd 
hyfyw heb gymhorthdal drwy bartneriaethau presennol a newydd, ac mae cynllun 
solar 2.4 MW ar y gweill. 

Astudiaeth Achos: Ynni Teg

Mae Ynni Teg yn dangos beth all 
cymunedau ei wneud gyda’r cymorth 
a’r gefnogaeth briodol. Ar hyn o 
bryd maent yn berchen ar dyrbin 
gwynt 900 kW ac maent yn cefnogi 
datblygu cyfres o brosiectau gyda 
chapasiti o 41 MW ledled Cymru.  Cafodd Ynni Teg £100,000 o gyllid gan Gronfa 
Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru i sefydlu ei hun fel datblygwr sy’n eiddo i’r 
gymuned, a chaniataodd hyn iddynt gyflogi dau reolwr prosiect i ganfod a datblygu’r 
gyfres hon o brosiectau, sy’n cynnwys fferm solar 30 MW. Dyma fydd un o’r 
prosiectau ynni cymunedol mwyaf yn y DU. 
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Cyflawni ein potensial:

Beth sydd ei angen arnom?

Er mwyn i ynni cymunedol yng Nghymru gyrraedd ei 
botensial, mae angen maes polisi cefnogol, yn ogystal â rhai 
ymyriadau allweddol, a amlinellir isod: 

1. Mynediad at gefnogaeth, adnoddau a chyllid angenrheidiol.

•  Dylai’r llywodraeth fuddsoddi mewn gwasanaeth datblygu 
sy’n eiddo i’r gymuned er mwyn galluogi’r sector ynni 
cymunedol i gystadlu â’r sector preifat, yn seiliedig ar fodel 
YnNi Teg. 

•  Y llywodraeth i weithio gyda’r sector ynni cymunedol 
i adolygu a datblygu’r gefnogaeth a ddarperir drwy 
Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, i uwchraddio a 
chynyddu’r effaith.

•  Sicrhau mynediad i brosiectau ynni cymunedol at gyllid 
benthyciadau llog isel er mwyn ariannu prosiectau ynni 
adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a thrafnidiaeth 
carbon isel. 

•  Cefnogaeth i gael gafael ar gyllid arloesi cenedlaethol gan 
y llywodraeth ac Ofgem sydd wedi’i anelu at sefydliadau 
mawr.

2. Y gallu i gynhyrchwyr werthu eu hynni yn lleol.

•  Gofyniad i bob corff sector cyhoeddus flaenoriaethu caffael 
ynni sy’n eiddo i’r gymuned leol, gan greu llwybr hyfyw i’r 
farchnad er mwyn cynhyrchu mwy o ynni carbon isel.

•  Cefnogi’r gwaith o ddatblygu rhagor o brosiectau peilot 
sy’n profi gwerthu rhwng cymheiriaid, fel Ynni Lleol ym 
Methesda a Gower Power yn Abertawe. 

•  Hwyluso buddsoddiad ymlaen llaw yn y grid trydan, 

yn enwedig mewn ardaloedd lle mae cyfyngiadau ar 
ddatblygiad cynhyrchu neu ddatgarboneiddio yn y 
gymuned. 

•  Gohirio costau cysylltu â’r grid er mwyn i fudiadau ynni 
cymunedol dalu am gysylltu dros amser yn hytrach nag 
ymlaen llaw, a chadw capasiti ar gyfer prosiectau sy’n eiddo 
i’r gymuned.

3.  Mynediad at dir ac adeiladau i ddatblygu prosiectau ynni 
cymunedol.

•  Rhoi hawliau cryfach i gymunedau fod yn berchen ar 
adeiladau a thir lleol a’u rheoli, gyda deddfwriaeth newydd 
yn seiliedig ar Ddeddf Grymuso Cymunedau’r Alban 2015. 

•  Rhannu adolygiadau o asedau tir awdurdodau lleol gyda 
mudiadau ynni cymunedol lleol. 

•  Dylid dyrannu pob tir ac adeilad addas yn y sector 
cyhoeddus i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy, 
naill ai gan y corff cyhoeddus, neu ar gael i fudiadau ynni 
cymunedol.

4. Cymunedau wrth galon y trosglwyddiad i sero-net. 

•  Cyllid i alluogi cynulliadau dinasyddion lleol, fel GwyrddNi 
yng Ngwynedd, ar lefel pob awdurdod lleol i sicrhau 
trosglwyddiad cyfiawn a theg i fod yn ddi-garbon. 

•  Cymunedau i arwain ar ddatblygu cynlluniau 
datgarboneiddio lleol.

•  Cronfa her newydd i ddatblygu dulliau datgarboneiddio 
arloesol yng Nghymru sy’n cael eu harwain gan gymunedau. 

Beth sydd ei angen arnom i 
gyrraedd ein potensial yng 

Nghymru

1 Mynediad at gymorth, 
adnoddau a chyllid 
angenrheidiol

Y gallu i gynhyrchwyr werthu 
eu ynni'n lleol

Mynediad at dir ac adeiladau i 
ddatblygu prosiectau ynni 
cymunedol

Cymunedau wrth galon y 
newid at sero net

2

3

4
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Cymerwch ran mewn ynni cymunedol
Rydyn ni’n gwahodd sefydliadau ynni cymunedol i ymuno â ni, i gryfhau ein llais gyda’n gilydd, ac i’n galluogi ni i’ch 
cynrychioli chi yn ein gwaith i ddatblygu a chefnogi’r sector.  Maen manylion am sut i ymuno â ni ar gael isod. 

Sut gallwch chi fod yn rhan o ynni cymunedol 
Beth bynnag yw eich sgiliau a ble bynnag ydych chi yn y DU, gall eich amser, eich sgiliau a’ch egni 
helpu ynni cymunedol. Rydyn ni’n eich annog i fod yn rhan o’ch mudiad ynni cymunedol lleol, i 
weithredu’n uniongyrchol ar y newid yn yr hinsawdd, ac arwain trosglwyddiad cyfiawn i sero-net. 
Byddem hefyd yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth i’n gwaith o eirioli ar ran y sector ynni cymunedol ar 
lefel genedlaethol.

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan:

•  Dod o hyd i’ch mudiad ynni cymunedol lleol a...

 •  Dod yn aelod

 •  Cofrestru i gael eu cylchlythyrau a’u dilyn ar 
y cyfryngau cymdeithasol

 •  Gwirfoddoli eich amser a’ch arbenigedd

 •  Buddsoddi’n ariannol yn un o’u prosiectau

 •  Defnyddio eu gwasanaethau effeithlonrwydd 
ynni a gwasanaethau eraill

•  Awgrymu bod eich grŵp cymunedol lleol yn 
cymryd rhan mewn prosiect ynni

•  Sefydlu grŵp ynni cymunedol newydd

•  Anfon e-bost at eich AS i ddweud wrthynt am 
ynni cymunedol a gofyn iddynt gefnogi polisïau 
cefnogol

•  Rhoi’r neges ar led am ynni cymunedol gyda’ch 
ffrindiau, eich teulu a mudiadau eraill sy’n 
gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd neu greu 
cymuned.

Ynni Cymunedol Cymru  
Mae Ynni Cymunedol Cymru yn 
fudiad aelodaeth dim-er-elw sy’n rhoi 
cefnogaeth i fudiadau ynni cymunedol. 

Ymunwch â’n rhwydwaith gynyddol, 
a chefnogi sector ynni cymunedol 
Cymru drwy ymaelodi. Helpwch i 
gadw manteision y trosglwyddiad 
ynni yng Nghymru a’n cymunedau. 
Mae gennym adnoddau i’ch helpu i 
gymryd rhan mewn ynni cymunedol, 
dechrau prosiect eich hun, a buddsoddi 
mewn cynigion cyfranddaliadau 
ynni cymunedol. Tarwch olwg ar 
ein cyflwyniadau i ynni cymunedol, 
chwiliwch am fwy o wybodaeth ar ein 
gwefannau, a dilynwch ni ar y cyfryngau 
cymdeithasol.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.
02920 190260

info@communityenergywales.org.uk 

Twitter:@CommEnergyWales 

www.communityenergywales.org.uk 
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Llun clawr blaen: Geraint Thomas Felodrom Cenedlaethol Cymru, Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, systemau solar ffotofoltäig 500kWp Egni Co-op ar y 
to.Ffotograff gan Mike Harrison Ltd.

Lluniau: Diolch yn fawr i Gower Power, Egni Co-op, Ynni Teg a Phartneriaeth Ogwen am roi lluniau o’u prosiectau. 

Ynni Cymunedol yng Nghymru
Adroddiad ar Gyflwr y Sector 2021

Gweithio gyda’n gilydd tuag at sero net


