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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’r adroddiad yn 
canolbwyntio ar gynnydd yn 2020, uchelgais y sector, a phwysigrwydd ynni 
cymunedol er mwyn cyflawni 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, Lloegr a’r Alban yr ymchwil hwn er 
mwyn: 

•  ychwanegu at ein set data gadarn a hygyrch ar y sector ynni cymunedol

•  deall cyflwr presennol y sector ymhellach, a

•  nodi meysydd twf a chyfleoedd yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’r ymchwil hwn yn galluogi Ynni Cymunedol Cymru, Lloegr a’r Alban 
i eirioli’n fwy effeithiol dros eu haelodau 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. Am y tro cyntaf, gwahoddwyd mudiadau ynni 
cymunedol yr Alban i gymryd rhan yn yr arolwg, felly mae’r ymchwil 
bellach yn cynnwys y DU gyfan. 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 220 mudiad ynni cymunedol a dreuliodd amser yn 
cwblhau’r arolwg. Eu hymatebion yw sail yr adroddiad hwn. Mae’r gronfa 
ddata derfynol yn cynnwys data sydd ar gael i’r cyhoedd ar 204 o fudiadau 
ynni cymunedol ychwanegol, sy’n cynnwys y rhai a gwblhaodd yr arolwg 
ar Gyflwr y Sector mewn blynyddoedd blaenorol yn bennaf.

Gobeithiwn fod yr adroddiad hwn a’r set ddata gyfatebol yn arfau 
defnyddiol er mwyn deall y sector ynni cymunedol, yn ogystal â chefnogi ei 
ddatblygiad.

I gael mynediad at y gronfa ddata ddi-enw, cysylltwch â   
data@communityenergyengland.org

Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn gan:

Cefnogir yr adroddiad hwn gan:            Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan:      

Noddir yr adroddiad hwn gan

 

Hawlfraint © 2021 Ynni Cymunedol Lloegr. 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 Lloegr’.

Gair am yr adroddiad hwn

Mae’r safbwyntiau yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ganfyddiadau arolwg Cyflwr y Sector 
ac adborth gan aelodau Ynni Cymunedol Cymru, Lloegr a’r Alban, ac nid ydynt o reidrwydd yn 
cynrychioli barn noddwyr yr adroddiad. 
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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.

Mae cymunedau wedi dangos cryn ddyfalbarhad a dyfeisgarwch ac maen nhw’n 
benderfynol eu bod am weithredu ar newid yn yr hinsawdd, er gwaethaf diffyg cefnogaeth 
strategol, ariannol a gwleidyddol gan y DU. 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 14 sefydliad newydd wedi cael eu sefydlu. Mae cynghorau 
plwyf a thref, a mudiadau cymunedol sydd â blaenoriaethau amgen wedi dangos mwy o 
ddiddordeb yn Ynni Cymunedol Cymru, Lloegr a’r Alban ac am gyflwyno prosiectau ynni i 
fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Roedd sefydliadau ynni cymunedol yn cyflogi dros 
430 o bobl, wedi codi dros £30 miliwn mewn cyfranddaliadau cymunedol, a gosododd 
34 o sefydliadau brosiectau trydan adnewyddadwy ledled y DU yn 2020, o’i gymharu â 39 
yn 2019, gan ddangos fod y twf parhau er yn arafach o’i gymharu â’r llynedd.  Yn ystod y 
pandemig, mae’r sector wedi profi ei gadernid, gyda 400 o sefydliadau’n parhau i weithio ar 
brosiectau, a’i werth lleol, gyda dros 80 o sefydliadau’n arwain yr ymateb o’r gwaelod i fyny 
i’r Coronafeirws, neu’n darparu dros £200,000 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 

Gyda chymorthdaliadau a chymorth 
ariannol arall yn cael eu diddymu, 
mae’r sector wedi symud oddi wrth 
brosiectau cynhyrchu trydan, a 
dim ond 8.2 MW a gomisiynwyd 
yn 2020, o’i gymharu â 15.4 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.  

Angen cefnogaeth polisi

Mae mudiadau ynni cymunedol wedi’u datblygu ar lawr gwlad ac yn ddemocrataidd, 
sy’n eu galluogi i weithredu fel canolwyr dibynadwy, gan chwarae rhan hanfodol mewn 
prosiectau ynni lleol, yn enwedig y rheini lle mae angen newid ymddygiad unigol.  Bydd 
dinasyddiaeth ynni ymgysylltiol yn angenrheidiol er mwyn 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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Cyflwr y Sector 
Hyd yn oed yng nghanol pandemig COVID-19, mi wnaeth sefydliadau ynni cymunedol addasu a datblygu i sicrhau gwerth i’w hardaloedd lleol.  
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Pobl wrth wraidd sero net:

Rôl ynni cymunedol mewn dyfodol sero-net

Mae ynni cymunedol mewn safle unigryw i helpu i gyrraedd targedau sero-net lleol a 
chenedlaethol, gan gadw materion cymdeithasol pwysig wrth galon y trosglwyddiad ynni. 

Nododd yr arolwg bod 424 o sefydliadau ynni cymunedol ar waith ledled y DU. Roedd 14 
o’r rhain wedi’u sefydlu o’r newydd yn 2020, o’i gymharu â’r tri grŵp a sefydlwyd yn 2019. 

Nododd 232 o sefydliadau mai eu prif ffocws oedd gweithio ar gynhyrchu trydan 
adnewyddadwy, fodd bynnag, mae 89 o sefydliadau hefyd yn gweithio ar effeithlonrwydd 
ynni a 76 ar drafnidiaeth carbon isel. Mae’r prosiectau hyn yn creu cyflogaeth leol, a 
chafodd 84 o swyddi cyfwerth ag amser llawn newydd eu creu yn 2020. 

Mae’r rhan fwyaf o fudiadau ynni cymunedol yn meddu ar asedau, ond mae llawer 
yn darparu manteision cymdeithasol ehangach. Er enghraifft, mae 120 yn ymwneud â 
chynlluniau addysg, 125 yn gweithio i wella eu hamgylchedd lleol, a 140 yn darparu cyllid ar 
gyfer prosiectau cymunedol eraill. 

Er gwaethaf y cyfyngiadau ar gwrdd wyneb yn wyneb yn 2020, defnyddiodd y mudiadau 
ynni cymunedol weithdai, ymweliadau cartref, gweminarau a galwadau ffôn i ymgysylltu 
â dros 358,000 o bobl, gan eu grymuso i weithredu yn y maes ynni. Cyfyngedig oedd 
ymgysylltiad cyffredinol oherwydd COVID-19, gyda 138 o sefydliadau’n dweud bod y 
pandemig yn rhwystr i allgymorth. 

Mae’r cyfuniad hwn o addysg ar lawr gwlad, gwaith i leihau tlodi tanwydd, cefnogaeth 
ehangach i gymunedau lleol, a defnyddio technolegau carbon isel, yn gwneud ynni 
cymunedol yn rhan hanfodol o ddyfodol sero-net.
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Astudiaeth Achos: Bath and West Community Energy

Mae Bath and West Community Energy (BWCE) yn mabwysiadu dull systemau cyfan o ymdrin ag ynni. Maen nhw wedi gosod 
neu’n berchen ar bron i 12 MW o systemau solar ar y ddaear, 500 kW o systemau solar fffotofoltaidd ar y to, ac olwyn ddŵr fodern. 
Gyda chyllid gan Power to Change, Friends Provident Foundation a’r UE, mae BWCE yn cyflwyno cynllun peilot mewn ymateb i’r 
galw domestig (DSR) i osod pwyntiau gwefru cerbydau trydan, pympiau gwres a gwresogi dŵr poeth i symud y galw. Roeddent 
hefyd yn ymwneud â phrosiect OpenLV Western Power Distribution lle’r oeddent yn defnyddio data is-orsafoedd trydan lleol i 
archwilio’r potensial ar gyfer ymateb i’r galw. Mae BWCE yn gweithio i leihau’r galw am ynni drwy gefnogi archwiliadau ynni, mesurau 
inswleiddio ac asesiadau effeithlonrwydd ynni drwy eu cronfa gymunedol, sydd wedi dosbarthu £220,000 ers 2010. 
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Pobl wrth wraidd sero net:

Cadernid a gwerth cymdeithasol ynni cymunedol

£200,000
o gymorth ariannol wedi'i 
ddosbarthu'n lleol fel ymateb 
uniongyrchol i'r argyfwng 
COVID-19.

o sefydliadau o bob rhan o'r 
DU wedi darparu cymorth 
ariannol a chymdeithasol 
yn eu hardal leol.

Cymorth ariannol

Ymweliadau â'r tŷ

Cymorth 
cymdeithasol

Gwytnwch cymunedol yn ystod y pandemig
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Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos cadernid a gwerth cymdeithasol ynni  
cymunedol. Darparodd dros 80 o sefydliadau ledled y DU gymorth ariannol a 
chymdeithasol yn sgil COVID-19.

Mae cronfeydd budd cymunedol, a ffurfiwyd gyda refeniw dros ben o brosiectau ynni 
cymunedol, yn cael eu gwario ar gynlluniau lleol er budd y gymuned gyfan. Roedd 50 o 
sefydliadau eisoes wedi’u strwythuro i roi’r arian hwn yn ôl i’r gymuned, a hynny’n syth i’r 
rheini a oedd ei angen fwyaf pan darodd y pandemig. Roeddent yn gallu gwneud hyn yn 
effeithiol oherwydd eu cyrhaeddiad a’u rhwydweithiau presennol, a sefydlwyd drwy waith 
cyson mewn cymunedau. At ei gilydd, cafodd dros £200,000 ei ailgyfeirio i helpu pobl a 
phrosiectau lleol yn ystod yr argyfwng, gyda chyfanswm o £3.13 miliwn o wariant budd 
cymunedol yn cael ei roi i gymunedau yn 2020.

Y tu hwnt i’r cymorth ariannol, rhoddodd 53 o sefydliadau eu rhwydweithiau a’u hasedau 
presennol ar waith er mwyn:

•  cefnogi pobl leol drwy gasglu meddyginiaethau a gyrru pobl agored i niwed i’w 
hapwyntiadau brechu

•  darparu gwasanaeth gwefru cerbydau trydan am ddim i weithwyr allweddol 

•  cyflenwi ynni am ddim i ganolfannau cymunedol, sy’n hanfodol wrth ymateb i COVID-19

•  ailddosbarthu bwyd dros ben a darparu cyllid i fanciau bwyd 

Roedd yr ymateb lleol hwn i’r pandemig yn bosibl oherwydd model perchnogaeth leol ynni 
cymunedol. Mae gan y mudiadau hyn lywodraethiant, strwythurau a gwybodaeth leol i 
ddargyfeirio arian, amser a staff i’r rhai mwyaf anghenus yn y gymuned.

Astudiaeth achos: Cymunedau dros Ynni Adnewyddadwy 

Yn ystod wythnos gyntaf y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020, darparodd pedwar o’r mentrau ynni lleol sy’n rhan o raglen Cymunedau 
dros Ynni Adnewyddadwy £100,000 tuag at Gronfa Argyfwng Corona. Dyrannwyd y cronfeydd hyn cyn i’r Llywodraeth weithredu a’u 
dosbarthu i’r mannau lle’r oedd eu hangen ar frys, gan gynnwys i ofalwyr ifanc, banciau bwyd lleol ac ysgol leol. Mae’r cronfeydd hyn yn 
cael eu cynhyrchu gan ffermydd solar sy’n eiddo i’r gymuned ac maent yn dangos sut gall perchnogaeth leol o ynni helpu cymunedau i 
fod yn fwy gwydn. 
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Pobl wrth wraidd sero net:

Ynni cymunedol: y canolwyr dibynadwy

Mae mudiadau ynni cymunedol yn gyswllt allweddol rhwng pobl 
sy’n defnyddio ynni yn eu bywydau bob dydd a’r system ynni sy’n 
ymddangos yn astrus ac anoss i’w ddeall. Fel mudiadau democrataidd, 
ar lawr gwlad, mae mudiadau ynni cymunedol yn cael eu hymddiried 
ynddynt a’u hadnabod yn eu hardal leol fel cyrff sy’n rhoi blaenoriaeth 
i les eu cymuned, ac felly gallant sicrhau cydsyniad y cyhoedd er mwy 
newid yn gyflymach, yn decach ac yn fwy effeithiol.  

Cyflwynodd cyfanswm o 89 o sefydliadau, 13 yn fwy nag yn 2019, 
brosiectau effeithlonrwydd ynni, gan helpu dros 45,795 o bobl. Roedd 
hyn yn cynnwys 28 o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ôl-osod, 
24 yn ymgysylltu ar-lein, 30 yn cynnal archwiliadau ynni, a 30 yn 
cynnal asesiadau effeithlonrwydd ynni.  

Mae mudiadau ynni cymunedol yn darparu gwasanaethau cynghori 
i bobl agored i niwed ac yn ymgysylltu â’r bobl fwyaf anodd eu 
cyrraedd. Yn 2020, gweithiodd 36 o fudiadau ar liniaru tlodi tanwydd, 
a dosbarthodd 13 ohonynt dalebau tanwydd. 

Mae mudiadau ynni cymunedol mewn sefyllfa unigryw i weithio 
mewn partneriaeth ag amrywiaeth o weithredwyr y tu mewn a’r tu 
allan i’r system ynni, ac yn eiriol dros y bobl fwyaf agored i niwed 
mewn cymdeithas. Mae dros 100 wedi gweithio ar brosiectau gydag 
elusennau, ac mae 30 wedi gweithio gyda chymdeithasau tai. 

Mae o leiaf 125 o fudiadau ynni cymunedol wedi ymgysylltu â’u 
Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu. Mae dros 50 wedi cyflawni 
neu wrthi’n cyflawni prosiect mewn partneriaeth â’u Gweithredwr 
Rhwydweithiau Dosbarthu, gan adlewyrchu’r ymgysylltiad gwell 
gan rai gweithredwyr rhwydweithiau darparu. Mae’r duedd hon 
yn cynyddu wrth i fudiadau ynni cymunedol gydweithio i oresgyn 
rhwystrau rhag cysylltu â’r rhwydwaith, neu arloesi ar ran prosiectau 
cyflenwi lleol.
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Gwasanaethau cyngor ar ôl-osod
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Goleuo ynni-effeithlon
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Nifer y grwpiau sy'n gweithio 
i wella effeithlonrwydd ynni 
yng nghymunedau'r DU

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 darparu cyngor ynni.
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cymunedol yn 2020
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Asesiadau effeithlonrwydd 
ynni ar adeiladau

Archwiliadau ynni
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Pobl wrth wraidd sero net:

Gadael neb ar ôl

Mae canlyniadau’r arolwg yn 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. 

Er nad yw amrywiaeth y sector bob amser yn adlewyrchu’r gymuned ehangach, mae 
mudiadau ynni cymunedol yn dechrau gwella cynrychiolaeth. Yn 2020, dywedodd 14 
mudiad y byddant yn creu strategaeth amrywiaeth a chynhwysiant, ac mae 
strategaethau o’r fath eisoes ar waith mewn 13 mudiad. 

O’r mudiadau ynni cymunedol a nodwyd eleni, mae’r rhan fwyaf ohonynt yn 
Gymdeithasau Budd Cymunedol (78), yn Gwmnïau Cyfyngedig drwy Warant (32), 
neu’n Gwmnïau Cydweithredol (28). Mae trefn lywodraethu ddemocrataidd ar y 
strwythurau hyn, ac maent yn sicrhau bod cyfran sylweddol o’r elw’n cael ei 
ddefnyddio er budd y gymuned gyfan, nid dim ond aelodau a chyfranddalwyr. Fel 
arfer, mae ganddynt hefyd ‘gloeon asedau’ sy’n sicrhau na ellir gwerthu na dosbarthu 
asedau sy’n eiddo i’r gymuned i unrhyw fudiadau nad ydynt yn rhai budd cymunedol. 

Mae cydweithio a rheolaeth ddemocrataidd yn egwyddorion craidd i ynni cymunedol. 
Nod y sector yw cyflawni ei nodau drwy weithio gyda phobl. 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. 

90% gwrywaidd

70% gwrywaidd

70% benywaidd

rhaniad 50:50 

Cyfartaledd ymateb: 40:60, benywaidd:gwrywaidd

55 o 
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roedd gan 13 strategaeth 
amrywiaeth a chynhwysiant

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

roedd 14 yn bwriadu 
datblygu strategaeth roedd 113 heb ymrwymo eto

Strategaethau amrywiaeth a chynhwysiant 
mudiadau ynni cymunedol yng Nghymru

Cydbwysedd o ran rhywedd ymhlith aelodau a 
gwirfoddolwyr sefydliadau ynni cymunedol yn y DU

Benywaidd Gwrywaidd

Mae ymatebion i'r arolwg yn dangos bod dros 90% 
o'r sector yn Wyn Prydeinig o ran ethnigrwydd

Arolwg o Gyflwr y Sector Ynni Cymunedol - 2021

Arolwg o Gyflwr y Sector Ynni Cymunedol - 2021  |  7



Y sefyllfa bresennol:
Arolwg o Gyflwr y Sector Ynni Cymunedol - 2021  |  8

Y cynnydd mewn trydan a gwres adnewyddadwy yn arafu

Yn 2020, roedd y capasiti trydan newydd bron â’i haneru o’i gymharu â 2019, ond dim ond gostyngiad 
bach sydd wedi bod yn nifer y prosiectau. Gosododd sefydliadau ynni cymunedol 8.2 MW o gapasiti 
trydan newydd ledled y DU yn 2020, o’i gymharu â 15.4 MW yng Nghymru a Lloegr yn 2019, gan olygu 
mai cyfanswm y capasiti a osodwyd ymhlith ymatebwyr i’r arolwg yw 319 MW ers dechrau casglu data 
ar gyfer yr adroddiad hwn. 

Gallai’r haneru hwn yn y capasiti newydd yn 2020 fod yn sgil diwedd y rhag-achrediad ar gyfer tariffau 
cyflenwi trydan prosiectau cymunedol, gan olygu fod y model busnes yn fwy heriol fyth i fudiadau ynni 
adnewyddadwy. Ledled y DU, roedd 34 o sefydliadau’n gweithredu yn y gwaith o osod gallu cynhyrchu 
trydan adnewyddadwy yn 2020, o’i gymharu â 39 yng Nghymru a Lloegr yn 2019. 

Mae solar yw’r dewis mwyaf poblogaidd o hyd wrth ddatblygu prosiectau newydd, gan fod yr amodau 
cynllunio ar gyfer ynni gwynt, a thrwyddedu ac economeg ar gyfer ynni dŵr yn parhau i fod yn heriol. 
Roedd 88% o’r capasiti trydan adnewyddadwy cymunedol newydd yn ynni solar ffotofoltaidd (7.3 MW), 
cyfran debyg i 2019. Roedd y gweddill yn 2020 yn cynnwys y tyrbin gwynt 900 kW ym Mharc Protus yn 
Sir Benfro, a dau brosiect ynni dŵr; cynllun 46 kW yn Reading a chynllun 30 kW yn Dumfries a Galloway. 

Roedd y rhan fwyaf o’r gosodiadau yn baneli solar ffotofoltaidd ar raddfa lai, gyda’r capasiti cyfartalog 
yn gostwng i tua 250 kW yn 2020, i lawr o 450 kW yn 2019. Defnyddiodd mudiadau ynni cymunedol 
fodelau cyllido arloesol i ddarparu gosodiadau paneli solar ffotofoltaidd ar y to, gyda llawer o’r rhain 
yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, ysbytai a busnesau lleol, gan godi arian drwy gynnig 
cyfranddaliadau cymunedol, ariannu eu hunain drwy brosiectau cynhyrchu blaenorol neu drwy 
fenthyciadau ac arian cyfatebol.

Mae gan dros 100 o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg gynlluniau i ddatblygu asedau cynhyrchu trydan 
adnewyddadwy yn y dyfodol. Paneli Solar ffotofoltaidd ar y to yw’r dechnoleg fwyaf poblogaidd o hyd; 
fodd bynnag, mae rhai sefydliadau’n dilyn y sector masnachol i sicrhau arbedion maint drwy ddatblygu 
ffermydd solar mwy o faint ar y tir.  

Mae gan fudiadau ynni cymunedol ddiddordeb mewn gwres adnewyddadwy o hyd, gyda 20 o’r 
ymatebwyr i’r arolwg yn gweithio ar ddatblygiadau gwres carbon isel, gan ganolbwyntio’n bennaf ar 
osod pympiau gwres ffynhonnell aer neu ffynhonnell daear. Fodd bynnag, mae prosiectau gwres yn araf 
ac yn heriol, a dim ond un prosiect gafodd ei gomisiynu yn Lloegr yn 2020, a dau yn yr Alban. Cyfeiriodd 
cymunedau at rwystrau ariannol a rheoleiddiol i hyfywedd prosiectau gwres adnewyddadwy.

7.3 MW o gapasiti solar PV newydd dan 
berchnogaeth y gymuned ledled y DU 

yn 2020

Gostyngodd maint cyfartalog y 
gosodiadau o tua 450Kw yn 
2019 i tua 250kW yn 2020. 
Fodd bynnag, roedd 34 o 

sefydliadau yn parhau i osod 
solar PV yn 2020, ac mae gan 

dros 100 uchelgais i ddatblygu 
rhagor yn y dyfodol.
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https://www.communityenergypembrokeshire.org/the-story-of-prouts-park-turbine.html
https://hydro.readinguk.org/
https://kptdevelopmenttrust.org.uk/carbon-reduction-group/
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Trafnidiaeth carbon isel

O ganlyniad i’r gwaharddiad ar gerbydau petrol a disel 
newydd, gwelwyd cynnydd y llynedd yn nifer a graddfa’r 
prosiectau trafnidiaeth sy’n eiddo i gymunedau. Tynnodd 
ymatebwyr i arolwg 2020 sylw at y ffaith bod 76 o sefydliadau 
ynni cymunedol ledled y DU wedi bod yn ymwneud â 
thrafnidiaeth carbon isel, gan godi o’r 47 yn 2019. 

Roedd 39 o brosiectau trafnidiaeth carbon isel yn Lloegr, 20 
yng Nghymru, a 17 yn yr Alban. Mae data’r arolwg yn dangos 
bod 181 o gerbydau trydan sy’n eiddo i’r gymuned erbyn hyn 
a bod 85 o bwyntiau gwefru cerbydau trydan wedi’u gosod 
ledled y DU. Mae’r rhain yn cynnwys 25 gwefrwr Cwmni Budd 
Cymunedol Ynni Gwent yng Nghymru, ac 20 o wefrwyr gan y 
Carbon Co-op. 

Mae mudiadau ynni cymunedol yn edrych ar opsiynau eraill 
yn lle modelau traddodiadol o berchnogaeth ceir. Er enghraifft, 
mae Hartlepower yn gweithio gyda Enterprise i ddarparu 
gwasanaeth clwb ceir cymunedol i breswylwyr a rheoli fflyd 
o 70 cerbyd, gan gynnwys 60 o e-sgwteri. Mae’r Huntly and 
District Development Trust yn yr Alban yn rheoli 14 o e-feiciau, 
yn ogystal â char trydan fel rhan o’r fasnachfraint Co Wheels. 

Dywedodd 15 o fudiadau eraill y byddent yn hoffi cyflwyno 
prosiect trafnidiaeth yn ystod y flwyddyn nesaf, gan gynnwys 
Ynni Ogwen yng Nghymru, sy’n bwriadu gosod pwyntiau 
gwefru cerbydau trydan, sy’n cael eu pweru gan solar 
ffotofoltaidd.

Astudiaeth Achos: Charge My Street

Mae Charge My Street yn gymdeithas budd cymunedol sy’n gosod ac yn gweithredu mannau 
gwefru cymunedol, gan godi arian drwy gyfranddaliadau cymunedol, gyda’r nod o osod 200 
o wefrwyr cyflym 22kW ledled Lloegr. Eu model busnes arloesol yw rhoi gwybodaeth ac 
arweiniad perthnasol i bobl leol i ariannu eu pwyntiau gwefru eu hunain yn y lleoliadau lle 
byddai cymunedau’n elwa fwyaf o gael mannau gwefru. Yn 2020, fe wnaethon nhw osod 11 o 
fannau gwefru cyhoeddus newydd ar draws Swydd Gaerhirfryn a Cumbria

https://gwentenergycic.org/
https://carbon.coop/
https://hartlepower.co.uk/
https://huntlydevelopmenttrust.org/
https://huntlydevelopmenttrust.org/
http://ogwen.wales/en/community-projects/ynni-ogwen/
https://chargemystreet.co.uk/
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Arloesi yn y 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. 

Gan fod modelau busnes cynhyrchu ynni adnewyddadwy graddfa fach yn 
parhau i fod yn heriol, mae mudiadau naill ai’n troi at ddefnyddio mwy o 
ynni ar y safle, neu’n gobeithio cynyddu eu graddfa, fel yn achos Cwmni 
Budd Cyhoeddus Devon Energy, er mwyn sicrhau arbedion maint tebyg 
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 Ynni Cymunedol Birmingham ac Ynni Cymunedol Caer. 

Yn ogystal ag edrych ar fodelau busnes newydd ar gyfer cynhyrchu ynni, 
mae’r mathau o brosiectau y mae cymunedau’n gweithio arnynt yn symud 
tuag at ddull system ynni gyfan. Roedd tua hanner y rhai a ymatebodd i’r 
arolwg yn gweithio ar brosiectau trafnidiaeth carbon isel, gwres, ôl-osod, 
hyblygrwydd ac arloesi yn 2020, cynnydd bach ers 2019.

Mae cymunedau’n archwilio ystod eang o dechnolegau, er enghraifft, mae 
gan Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian (CARE) ddiddordeb mewn hydrogen 
gwyrdd, ac mae eraill, fel BHESCo, yn canolbwyntio ar wres mewn 
ardaloedd gwledig nad ydynt ar y grid nwy.

Mae cryn awydd am ragor o brosiectau arloesi, ac mae diddordeb gan 
80 o sefydliadau mewn ymchwilio i sut mae ymgysylltu â thechnolegau 

a gwasanaethau newydd fel hyblygrwydd, pwerdai rhithwir a masnachu 
ynni rhwng cymheiriaid. Mynegwyd diddordeb hefyd mewn datblygu’r 
cysylltiad rhwng cyflenwi lleol neu brosiectau masnachu rhwng 
cymheiriaid gyda manteision economaidd-gymdeithasol ehangach fel 
mynd i’r afael â thlodi tanwydd.

Mae hyblygrwydd yn cael ei ddiffinio fel addasu patrymau cynhyrchu a/
neu batrymau defnydd mewn ymateb i signal allanol am wobr ariannol: 
Gallai sefydliadau ynni cymunedol fod â rôl gynyddol bwysig i’w chwarae 
o ran helpu i gael gafael ar symiau bach o hyblygrwydd o’n cartrefi, 
oherwydd eu bod yn ddibynadwy ac eisoes yn gwneud gwaith ôl-osod, 
arbed biliau a gwaith tlodi tanwydd mewn cartrefi ledled y DU. Mae 
cymunedau wedi dangos cryn ddiddordeb mewn prosiectau hyblygrwydd 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda 21 o sefydliadau’n dweud eu bod 
wedi cymryd rhan mewn treialon neu brosiectau hyblygrwydd yn 2020, a 
chwe phrosiect wedi’u cwblhau cyn hyn. 

Wrth edrych tua’r dyfodol, mae bron i hanner y rhai a ymatebodd i’r arolwg 
yn cynllunio prosiectau cynhyrchu trydan arloesol, mae 27 yn cynllunio 
cynlluniau trafnidiaeth carbon isel, 20 arall yn ymwneud â phrosiectau 
gwres, ac mae 28 yn cynllunio gwaith effeithlonrwydd ynni. Dim ond 
15 mudiad sy’n cynllunio prosiectau hyblygrwydd a storio ynni, gan 
adlewyrchu’r her o ddatblygu modelau busnes hyfyw.

Astudiaeth Achos: PowerShaper by Carbon Co-op

Mae PowerShaper yn wasanaeth cyd-gasglu ynni sy’n eiddo i’r gymuned, dan arweiniad y Carbon Co-op, sydd wedi cael ei ddatblygu 
fel rhan o’r prosiect Open DSR 2019-21 gyda chyllid gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol. Nod y gwasanaeth yw 
cefnogi defnydd hyblyg o’r rhwydwaith trydan drwy DSR domestig, fel y gellir cyflenwi mwy o’r ynni rydyn ni’n ei ddefnyddio o 
ffynonellau adnewyddadwy. Mae’n gweithio drwy dalu cwsmeriaid i ddiffodd a throi offer trydanol yn eu cartrefi ymlaen o bell, fel 
gwefrwyr trydan a thwymwyr tanddwr. Gan fod PowerSaper yn eiddo i’r gymuned, mae’r gwasanaeth yn lleol ac ymddiriedir ynddo. 
Mae hyn wedi bod yn werthfawr o ran ymgysylltu â’r rheini sy’n mabwysiadu technolegau carbon isel yn gynnar, ar yr un pryd â chadw 
mwy o werth newydd hyblygrwydd yn y sector ynni cymunedol.

https://devonenergycic.co.uk/
https://devonenergycic.co.uk/
https://devonenergycic.co.uk/
https://www.communityenergybirmingham.coop/
http://www.chestercommunityenergy.org.uk/
https://www.cwmarian.org.uk/
https://bhesco.co.uk/
https://carbon.coop/portfolio/power-shaper/
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Astudiaeth achos arloesi yn y dyfodol

Astudiaeth Achos: Partneriaeth Eday

Mae Partneriaeth Eday yn ymddiriedolaeth datblygu 
cymunedol ac yn elusen gofrestredig yn yr Alban 
sydd wedi’i lleoli ar ynys Eday yn Ynysoedd Orkney. 
Mae ei is-gwmni masnachu, Eday Renewable Energy 
(ERE), yn enghraifft wych o fudiad ynni cymunedol 
a ddechreuodd ar ei daith drwy gynhyrchu ynni 
adnewyddadwy, cyn ehangu i feysydd ynni eraill. 
Drwy ERE, mae’r gymuned yn berchen ar dyrbin 
gwynt 0.9 MW, a hefyd yn ymwneud â gwaith 
effeithlonrwydd ynni, gydag archwiliadau ynni a 
mesurau effeithlonrwydd ynni. Mae Partneriaeth Eday 
yn un o gyfranogwyr y prosiect ReFLEX, sy’n ceisio 
datgarboneiddio’r tri phrif faes lle defnyddir ynni yn 
Orkney drwy gysylltu cynhyrchu cwbl adnewyddadwy 
yn ddigidol â galw a storio mewn system ynni integredig 
hyblyg. Ar gyfer Partneriaeth Eday, mae hyn wedi golygu 
derbyn dau gerbyd trydan cymunedol drwy brosiect 
ReFLEX. Mae gan un o’r cerbydau fynediad i gadeiriau 
olwyn ac mae’r ddau gerbyd yn cael eu defnyddio ar 
gyfer cludiant cymunedol, gan gynnwys fel y bws ysgol 
swyddogol, ac yn cefnogi gwaith y cydlynwyr lles. Mae 
Partneriaeth Eday hefyd yn bwriadu cynnal gwasanaeth 
bws rheolaidd ar gyfer y gymuned. Yn y dyfodol, mae 
Partneriaeth Eday eisiau cyflogi swyddog “gwyrdd” i 
helpu trigolion yr ynys i osod y cynnyrch arbed ynni 
diweddaraf a rhoi cyngor ar ynni ynghylch gwresogi, 
inswleiddio, goleuo, storio batris a cherbydau trydan.

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. 

https://www.reflexorkney.co.uk/
https://www.gowerpower.coop/


Y sefyllfa bresennol:
Arolwg o Gyflwr y Sector Ynni Cymunedol - 2021  |  12

Cynnydd cenedlaethol

A
ro

lw
g 

o 
G

yfl
w

r 
y 

Se
ct

or
 Y

nn
i C

ym
un

ed
ol

 -
 2

0
21

Gwynt

Solar PV

Ynni hydro

Hydro, gwynt a solar PV o dan berchnogaeth gymunedol

Scotland

Wales

72 organisations 

Mae grwpiau cymunedol yn yr Alban wedi datblygu cyfran llawer uwch o 
ynni gwynt a hydro o'i gymharu â'r gwledydd eraill, sy'n adlewyrchu 
adnoddau naturiol y wlad ond hefyd cefnogaeth wleidyddol. Mae 
Llywodraeth yr Alban wedi gosod targedau ar gyfer ynni o dan berchnogaeth 
gymunedol yn ogystal â lleol, ac yn darparu cymorth ariannol a thechnegol 
drwy'r Community and Renewable Energy Scheme.

Mae gan Gymru y nifer uchaf o grwpiau ynni cymunedol y pen. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi creu amgylchedd polisi cefnogol ar gyfer ynni 
cymunedol gyda thargedau ar gyfer 1 GW o gapasiti ynni adnewyddadwy 
o dan berchnogaeth leol erbyn 2030.

Mae'r sector ynni cymunedol yng Ngogledd Iwerddon yn dal i ddatblygu, 
gyda 1.5 MW o gapasiti gwynt a solar PV o dan berchnogaeth gymunedol, 
ac uchelgais am ragor o osodiadau yn y dyfodol.

110 MW o gapasiti adnewyddadwy

England 290 sefydliadau

Mae ystod y technolegau yn y DU yn adlewyrchu adnoddau naturiol a 
pholisïau llywodraethau. Lloegr sydd â'r capsiti mwyaf o solar PV, tra bod 
gan yr Alban gyfran uwch o ynni gwynt a hydro.

185 MW  o gapasiti adnewyddadwy

60 o sefydliadau 22.6 MW o gapasiti adnewyddadwy

Northern Ireland 2 sefydliad 1.5 MW o gapasiti adnewyddadwy
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Yr Alban

Dyma’r tro cyntaf i fudiadau ynni cymunedol yr Alban gael eu gwahodd i gymryd rhan yn 
yr arolwg hwn, ac ymatebodd 72 o grwpiau. Roedd dau o’r rhain wedi cael eu sefydlu o’r 
newydd yn 2020. 

Nododd mudiadau ynni cymunedol yr Alban bod ganddynt 144 aelod o staff cyfwerth ag 
amser llawn, gyda 18 swydd newydd wedi’u creu yn 2020 a 689 o wirfoddolwyr. Mae gan 
fudiadau yn yr Alban fwy o staff cyflogedig a gwirfoddolwyr na chyfartaledd y DU, sy’n 
dangos bod mwy o adnoddau yn tueddu i fod o fewn ynni cymunedol yn yr Alban nag yn 
ardaloedd eraill yn y DU. 

Dywedodd mudiadau ynni cymunedol yr Alban eu bod yn defnyddio cyfanswm o 110 MW 
o gapasiti wedi’i osod drwy 53 o sefydliadau gwahanol, gyda dros 100 MW ohonynt yn 
brosiectau ynni gwynt, ond yn 2020 nodwyd mai dim ond 181 kW oedd wedi’i osod mewn 
tri safle solar ac un safle hydro. Mae Llywodraeth yr Alban wedi cefnogi ynni cymunedol, 
sydd â thargedau ar gyfer ynni cymunedol ac mewn perchnogaeth lleol, ac mae gofyniad 
perchnogaeth ar y cyd ar gyfer pob prosiect ynni adnewyddadwy newydd. Cefnogir yr 
uchelgeisiau hyn gan y Cynllun Cymunedol ac Ynni Adnewyddadwy, rhaglen o gymorth 
ariannol a thechnegol i gymunedau, a ariennir gan Lywodraeth yr Alban. 

Mae adnoddau gwynt cryf a llai o rwystrau cynllunio wedi arwain at ddefnyddio mwy 
o ynni gwynt ar raddfa fawr yn yr Alban.  O ganlyniad, mae mudiadau wedi negodi neu 
wedi creu llawer mwy o gronfa budd cymunedol nag yn y gwledydd eraill. Dywedodd 
ymatebwyr yr arolwg fod mwy na £2 filiwn o wariant budd cymunedol yn 2020, mwy na 
dwbl gwariant cyfartalog y DU fesul grŵp.  

Mae 16 o fudiadau ynni cymunedol yr Alban yn ymwneud â chaffael tir cymunedol, y mwyaf 
o unrhyw wlad yn y DU.  Cafodd y cymorth ar gyfer caffael tir cymunedol ei gryfhau gan 
Ddeddf Grymuso Cymunedau (Yr Alban) (2015), a oedd yn rhoi ystod o hawliau newydd i 
gymunedau mewn perthynas â chaffael tir, gan gynnwys yr hawl i ofyn i gyrff cyhoeddus 
drosglwyddo asedau i berchnogaeth neu reolaeth gymunedol. Mae problemau capasiti 
yn y grid yn rhwystr allweddol i’r sector yn yr Alban, mae 3 sefydliad ynni cymunedol a 
ymatebodd i’r arolwg yn gweithio ar brosiectau arloesi rhwydwaith trydan, neu wedi’u 
cwblhau, gyda llawer o gymunedau ar yr ynys yn dweud bod costau grid uchel yn rhwystr.

Mudiadau ynni 
cymunedol yn yr Alban
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Cymru

Yn 2020, ymatebodd 60 o sefydliadau ynni cymunedol yng Nghymru i’r arolwg, sef y nifer uchaf 
o sefydliadau y pen o’r boblogaeth o blith unrhyw un o’r gwledydd. Nododd y sefydliadau hyn 
eu bod yn cyflogi 79 o staff cyfwerth ag amser llawn, sy’n gweithio gyda 880 o wirfoddolwyr ac 
ymgysylltu â thua 20,000 o bobl. Yn 2020, cafodd 18 o swyddi newydd eu creu, ac ymatebodd un 
mudiad oedd newydd gael ei sefydlu. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o gael 1 GW o gapasiti cynhyrchu trydan 
adnewyddadwy i fod 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 adroddiadau o setiau data cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru yn dangos 
bod bron i 549 MW o gynhyrchiant ynni cymunedol a lleol. 

Dywedodd sefydliadau ynni cymunedol yng Nghymru a ymatebodd i’r arolwg hwn mai cyfanswm 
y capasiti o gynhyrchiant trydan adnewyddadwy a osodwyd yw 22.6 MW, sy’n is o lawer na 
Lloegr a’r Alban, gyda’r ddau ohonynt yn nodi bod ganddynt gynhyrchiant trydan adnewyddadwy 
o dros 100 MW yr un. Fodd bynnag, ymatebwyr o Gymru nododd y cynnydd mwyaf yn y capasiti 
cynhyrchu yn 2020, gyda 4.25 MW ychwanegol wedi’i gomisiynu. 

Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r sector ar brosiectau effeithlonrwydd 
ynni ac ynni adnewyddadwy ers 2018. Rhoddodd gymorth i ddatblygu’r tyrbin 900 kW ym Mharc 
Prouts, a sefydlwyd gan Ynni Cymunedol Sir Benfro, yr unig brosiect gwynt cymunedol newydd 
a nodwyd yn 2020. Daw cymorth Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i ben yn 2021, ac mae 
ansicrwydd ynghylch beth fydd yn digwydd nesaf.   

Fel gyda’r gwledydd eraill, mae cymunedau Cymru wedi parhau i symud eu ffocws 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. Fodd bynnag, 
ni chafodd unrhyw brosiectau gwres adnewyddadwy newydd eu comisiynu yn 2020, gan 
adlewyrchu’r cyfnod arweiniol hirach a natur heriol y prosiectau hyn. 

Mudiadau ynni 
cymunedol yng Nghymru

https://www.communityenergypembrokeshire.org/the-story-of-prouts-park-turbine.html
https://www.communityenergypembrokeshire.org/the-story-of-prouts-park-turbine.html
https://www.communityenergypembrokeshire.org/


Y sefyllfa bresennol:
Arolwg o Gyflwr y Sector Ynni Cymunedol - 2021  |  15

Lloegr a Gogledd Iwerddon

Yn 2020, ymatebodd 275 o fudiadau ynni cymunedol yn Lloegr i’r arolwg, gyda 13 o sefydliadau 
newydd. Roedd 207 o staff cyfwerth ag amser llawn, sy’n gweithio gyda 1,521 o wirfoddolwyr ac 
wedi ymgysylltu â thua 138,000 o bobl. Er gwaethaf creu 48 o swyddi newydd yn 2020, mudiadau 
ynni cymunedol yn Lloegr oedd â’r nifer isaf o weithwyr ar gyfartaledd, nid oedd gan 103 ohonynt 
unrhyw staff ac yn gwbl wirfoddol. Mudiadau ynni cymunedol yn Lloegr sydd hefyd â’r nifer isaf o 
wirfoddolwyr fesul mudiad ar gyfartaledd, sy’n dangos bod llawer yn gweithredu gydag ychydig 
iawn o adnoddau dynol, sy’n adlewyrchu absenoldeb cymharol y gefnogaeth wleidyddol ac 
ariannol sydd ar gael yng Nghymru a’r Alban.    

Yn Lloegr, mae’r bwlch wedi tyfu rhwng sefydliadau ynni cymunedol newydd a rhai sy’n datblygu, 
sy’n ceisio mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ar lefel leol, a sefydliadau datblygedig sy’n 
gweithio ar brosiectau arloesi ar raddfa fawr. Mae rhaniad o hyd rhwng y gogledd a’r de, gyda’r 
de’n llawer mwy amlwg o ran nifer y mudiadau a’r prosiectau a ddarperir. Mae ardaloedd sydd â 
mwy o fudiadau ynni cymunedol yn dueddol o fod wedi elwa o gyllid hirdymor gan awdurdodau 
lleol, ymgysylltu â Gweithredwyr Rhwydweithiau Dosbarthu, a/neu rwydweithiau cymheiriaid 
a ddatblygwyd gan sefydliadau ynni cymunedol sefydledig ac asiantaethau cefnogi. Mae’r cyllid 
ar gyfer ynni cymunedol yn Lloegr wedi dod yn bennaf o’r Gronfa Ynni Cymunedol Gwledig a’r 
Gronfa Ynni Cymunedol Trefol sydd bellach wedi’i chanslo, sydd fel arfer yn talu am astudiaethau 
dichonoldeb gan ymgynghorwyr, ond nid am ddatblygu potensial na chymorth craidd.

Yn Lloegr, dim ond 3.8 MW o gynlluniau cynhyrchu trydan adnewyddadwy newydd gafodd 
eu gosod yn 2020, a’r mwyafrif helaeth ohonynt yn solar ffotofoltaidd ar y to, gan gyfrannu at 
gyfanswm cenedlaethol o 184.8 MW. Mae tua dwy ran o dair o fudiadau ynni cymunedol Lloegr 
yn gweithio ar brosiectau effeithlonrwydd ynni, gwres a thrafnidiaeth carbon isel. Nodwyd bod un 
prosiect gwres newydd wedi’i chomisiynu yn 2020, sef pwmp gwresogi o ffynhonnell aer BHESCo, 
a ddarparwyd mewn partneriaeth ag ysgol oddi ar y grid nwy yn Sussex. Roedd prosiectau 
trafnidiaeth carbon isel yn cael eu datblygu gan 39 o sefydliadau a ymatebodd i’r arolwg, gan 
gynnwys Brighton Energy Co-op a Harbury Energy Initiative. 

Yng Ngogledd Iwerddon, megis dechrau cael ei ddatblygu mae’r sector ynni cymunedol, a 
dim ond dau fudiad ynni cymunedol ymatebodd. Mae 1.5 MW o gynhyrchu dan berchnogaeth 
gymunedol yn y wlad. Mae gan Ynni Cymunedol Gogledd Iwerddon gynlluniau i osod mwy o solar 
ffotofoltaidd, er bod diffyg cymhorthdal a marchnad fach anghystadleuol yn rhwystrau.

Mudiadau ynni 
cymunedol yn Lloegr a 
Gogledd Iwerddon

https://bhesco.co.uk/blog/solar-power-school-sussex
https://brightonenergy.org.uk/
https://www.harburyenergy.co.uk/
http://www.nicommunityenergy.org/
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Y cyd-destun polisi yn y DU

Mae angen amgylchedd polisi hirdymor, sefydlog a chefnogol arnom

Mae senedd y DU wedi datgan argyfwng hinsawdd, gyda tharged o sero-
net erbyn 2050, ond y dirwedd polisi yw’r prif rwystr o hyd i’r sector ynni 
cymunedol gyflawni trosglwyddiad cyfiawn.

Dim ond unwaith mae Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar Ynni yn sôn 
am ynni cymunedol. Fodd bynnag, ac ystyried cyflymder y newid sydd 
ei angen, rydyn ni’n gwybod bod cyfryngwyr a grwpiau lleol yn gallu 
chwarae rhan bwysig drwy bontio’r bwlch a dod â chymunedau gyda ni 
i drawsnewid ynni ar raddfa fawr, trawsnewidiad a fydd yn effeithio ar 
fywyd pob un ohonom. 

Mae’r sector wedi dioddef yn benodol yn dilyn dileu’r Tariff Cyflenwi 
Trydan yn 2019, y gronfa Ynni Cymunedol Trefol (Lloegr yn unig) yn 2016, 
Rhyddhad Treth Buddsoddiad Cymdeithasol yn 2017, a’r Cymhelliad Gwres 
Adnewyddadwy Annomestig yn 2021. Mae ansicrwydd ynghylch parhad 
y Gronfa Ynni Cymunedau Gwledig, ffynhonnell hollbwysig o grantiau yn 
Lloegr ar gyfer ynni adnewyddadwy cymunedol i fynd i’r afael â’r newid yn 
yr hinsawdd.

Nododd ymatebion i’r arolwg fod 49 o fudiadau ynni cymunedol wedi 
dechrau prosiectau nad oeddent yn gallu eu cwblhau, gydag 11 yn nodi 
rhwystrau rheoleiddiol a 24 yn nodi rhwystrau ariannol. Mae’r prosiectau 
segur a nodwyd yn cynnwys 33 o brosiectau cynhyrchu trydan, naw o rai 
gwres, wyth o rai cludiant carbon isel, 15 o rai effeithlonrwydd ynni, dau 
brosiect Gweithredwyr Rhwydweithiau Dosbarthu a naw prosiect storio. 

Mae’r pandemig wedi cynyddu’r heriau, gan fod mudiadau ynni cymunedol 
wedi cael trafferth parhau i ddarparu prosiectau yn ystod y cyfnod clo ac 
wedi parhau i brofi’r cyfyngiadau o ran amser a chapasiti mor gyffredin yn y 
sector oherwydd diffyg cyllid.

Aeth y sector ati i lobïo a sicrhau estyniad o 12 mis er mwyn cwblhau 
prosiectau dan y cynllun FiT, a chroesawyd hynny. Mae costau uchel 

cysylltu â’r grid yn cyfyngu ar y defnydd o ynni adnewyddadwy newydd, 
gan wneud prosiectau’n anymarferol mewn rhai ardaloedd, gyda 30 o 
ymatebwyr yn dweud bod hyn yn broblem fawr. Mae cymunedau ledled 
y wlad yn parhau i frwydro yn erbyn gosod generaduron nwy a disel sy’n 
manteisio ar daliadau hyblyg, gan waethygu’r cyfyngiadau ar y rhwydwaith, 
a chynyddu costau cysylltu â’r grid ymhellach.  

Mae’r flwyddyn sydd o’n blaenau yn edrych yn fwy gobeithiol gyda 
COP26 yn rhoi cyfle i gynnwys mwy o bobl mewn ynni, a phwyso am 
amgylchedd polisi mwy cefnogol. Gallai’r Bil Trydan Lleol, petai’n cael ei 
basio, alluogi sefydliadau ynni lleol i werthu eu trydan yn uniongyrchol i 
gartrefi a busnesau lleol, gan leddfu’r pwysau ar y grid a gobeithio y bydd 
yn lleihau costau mynediad i’r rhwydwaith. Daeth y Pwyllgor Archwilio 
Amgylcheddol â’u hymchwiliad i ynni cymunedol i ben drwy ysgrifennu 
llythyr o argymhellion at yr Ysgrifennydd Gwladol, Kwasi Kwarteng (gweler 
y blwch, ar y dde).

Mae’r Pwyllgor Archwilio 
Amgylcheddol yn bwyllgor annibynnol a dylanwadol o ASau sy’n craffu ar effeithiau 
polisi’r llywodraeth. Drwy eu hymchwiliad ym mis Ebrill 2021 i ynni cymunedol, 
mae’r ASau ar y pwyllgor wedi annog y llywodraeth i: 

•  Chwalu’r rhwystrau sy’n atal datblygu ynni cymunedol

•  Pwysleisio pwysigrwydd a rôl hanfodol ynni cymunedol o ran cyflawni sero-net 
yn y Strategaeth Sero Net sydd ar y gweill

•  Adnoddau “mesurau cymorth ymarferol i harneisio potensial ynni cymunedol.”

O ystyried cydnabyddiaeth y pwyllgor i’r brys i gyflawni sero net a’r rôl hanfodol 
y bydd ynni cymunedol yn ei chwarae i gyflawni hynny, rhywbeth sydd i’w 
groesawu, mae’n hanfodol bod y mesurau hyn yn cael eu hariannu yn yr Adolygiad 
Cynhwysfawr o Wariant yn hydref 2021.
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Beth all ynni cymunedol ei gyflawni ar raddfa fawr

Ar raddfa fawr, gall ynni cymunedol leihau 
carbon yn ystyrlon gan hefyd 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.

Fel yr amlinellwyd yng ngweledigaeth 
Ynni Cymunedol Lloegr 2030, pe bai 
rhwystrau’n cael eu chwalu, gallai 
mudiadau ynni cymunedol gwblhau 
eu prosiectau segur presennol, a hefyd 
adeiladu ar eu llwyddiannau i gyfrannu 
5,270 MW, rhoi ynni i 2.2 miliwn o gartrefi, 
cefnogi 8700 o swyddi ac ychwanegu £1.8 
biliwn at yr economi bob blwyddyn.

Astudiaeth Achos: Point a Sandwick 

Fel y fferm wynt fwyaf mewn dwylo cymunedol yn y DU, mae Point 
a Sandwick yn dangos bod y potensial ar gyfer ynni cymunedol yn 
enfawr gyda’r gefnogaeth iawn. O’r trafodaethau cyntaf ynghylch 
datblygu fferm wynt dan berchnogaeth y gymuned, hyd at ei 
chwblhau yn 2015, cafodd y prosiect ei gyflawni gan bobl leol 
benderfynol a oedd eisiau gweithredu, gyda chyllid gan grantiau’r 
Loteri Fawr a benthyciadau gan Fuddsoddi Cymdeithasol yr Alban, 
Banc Buddsoddi’r Alban a Banc Santander. Mae’r prosiect 9 MW yn 
cynhyrchu £900,000 y flwyddyn o incwm net ar gyfer y gymuned 
leol, a disgwylir i hyn godi i £2 filiwn y flwyddyn unwaith y bydd 
costau cyfalaf wedi’u had-dalu. Buddsoddwyd cyfran sylweddol 
o hyn mewn ailgoedwigo, ac mae dros 100,000 o goed wedi’u 
plannu hyd yma.

Astudiaeth Achos: Devon Energy CIC

Wrth i fudiadau cymunedol ddod yn fwy profiadol, mae uchelgais a 
graddfa’r prosiectau y maent yn eu harchwilio wedi tyfu. 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 Ffotofoltaidd 100 MW ac 
ynni gwynt 70 MW ar y gweill ganddynt ar hyn o bryd. Y bwriad 
yw gwneud cyfraniad ystyrlon at fynd i’r afael â’r newid yn yr 
hinsawdd gyda chynhyrchu dan berchnogaeth gymunedol, a 
defnyddio elw i ôl-ffitio cartrefi a busnesau lleol, a mynd i’r afael â 
thlodi tanwydd.

Erbyn 2030, gallai ynni 
cymunedol arbed £150 miliwn 
mewn biliau defnyddwyr, 
ailddosbarthu £19 miliwn i’r 
economi leol a chreu 8700 o 
swyddi.
The future of community energy, WPI Economics

https://communityenergyengland.org/pages/2030-vision
https://communityenergyengland.org/pages/2030-vision
http://www.pointandsandwick.co.uk/
https://devonenergycic.co.uk/
http://wpieconomics.com/publications/future-community-energy/
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Beth sydd ei angen arnom?

Er mwyn i’r sector gyflawni ei botensial a dod yn rhan bwysig o’r trosglwyddiad i sero-net, mae ar 
y sector ynni cymunedol angen i’r llywodraeth:

1
Gweithredoedd sydd eu 
hangen i gyrraedd ein 

potensial

Adfywio ynni cymunedol a sicrhau 
cydraddoldeb i gynhyrchu ynni o dan 
berchnogaeth gymunedol

Blaenoriaethu lleihau'r galw a galluogi 
grwpiau cymunedol i arwain wrth newid 
ymddygiad, rheoli'r galw ac ôl-osod

Galluogi arweiniad cymunedol ar 
gyfer systemau ynni lleol clyfar

1

2

3

Arolwg o Gyflwr y Sector Ynni Cymunedol - 2021

Ail-danio ynni cymunedol, chwalu rhwystrau a meithrin capasiti drwy sefydlu 
tegwch i’r holl gynhyrchwyr trydan cymunedol, gan alluogi llwybr i’r farchnad ar 
gyfer ynni cymunedol. 

•  Creu Gwarant Allforio Clyfar i’r Gymuned*, i roi sicrwydd refeniw i fudiadau ynni 
cymunedol sy’n cyfateb i’r sector masnachol.

•  Sicrhau bod cyllid grant datblygu capasiti cymunedol ar gael i fudiadau ynni cymunedol 
ym mhob gwlad a rhanbarth, ac ar bob cam o’r datblygiad. Yn Lloegr, adfer y Gronfa Ynni 
Cymunedol Trefol ac ymestyn y Gronfa Ynni Cymunedol Gwledig*. Yn yr Alban, mae’n 
angen ategu CARES gyda chymorth datblygu potensial cynnar i grwpiau fel y dangoswyd 
gan y rhaglen Dyfodol Ynni Cymunedol, ac yng Nghymru, mae angen parhau a datblygu 
Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru.

•  Darparu mecanweithiau treth sy’n cydnabod manteision prosiectau ynni cymunedol, 
drwy’r elfen cymhwysedd ar gyfer Rhyddhad Treth Buddsoddiad Cymdeithasol* a’r 
cymhelliant ar gyfer ardrethi busnes ynni cymunedol.

•  Sicrhau bod cymunedau’n cael mynediad teg at y grid*, drwy gadw capasiti ar gyfer 
prosiectau cymunedol a lleihau neu gymdeithasu costau cysylltu ar gyfer cynhyrchu ynni 
cymunedol.

•  Datblygu targed ar gyfer perchnogaeth gymunedol a lleol o asedau ynni newydd, a tharged 
perchnogaeth ar y cyd ar gyfer Lloegr a Gogledd Iwerddon, fel sydd eisoes yn bodoli yng 
Nghymru a’r Alban.

•  Cael gwared â’r rhwystrau cynllunio i brosiectau ynni gwynt ar y tir sy’n eiddo i’r gymuned

•  Cyflwyno ymrwymiad ystyrlon i bob corff cyhoeddus i brynu ynni sy’n eiddo i’r gymuned.

* argymhellion gan y Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol gweler bit.ly/EAC-letter. 

Mae’rargymhellion canlynol yn seiliedig ar adborth gan y sector ac fe’u cyflwynir gan Ynni 
Cymunedol Cymru, Lloegr a’r Alban.

https://committees.parliament.uk/publications/5718/documents/56323/default/
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3

Er mwyn i’r sector gyflawni ei botensial a dod yn rhan bwysig o’r trosglwyddiad i sero-net,  
mae ar y sector ynni cymunedol angen i’r llywodraeth:

Rhoi blaenoriaeth i leihau’r galw a newid ymddygiad drwy alluogi arweinwyr ynni cymunedol i 
wneud gwaith ôl-osod, systemau rheoli’r galw a sbarduno newid mewn ymddygiad. 

 •  Ariannu gwaith ôl-osod, effeithlonrwydd ynni a lliniaru tlodi tanwydd dan arweiniad y gymuned ar 
gyflymder ac ar raddfa sy’n angenrheidiol i gyflawni sero-net; 

 •  Sefydlu fframwaith a budd ariannol i sefydliadau ynni cymunedol i ffurfio partneriaeth â gweithredwyr 
rhwydweithiau dosbarthu ar hyblygrwydd a leihau’r galw am drydan, gan dargedu cymorth at ardaloedd 
lle bydd llai o alw yn arwain at fanteision ehangach i’r rhwydwaith drwy osgoi costau atgyfnerthu. 

 •  Rhoi adnoddau i ynni cymunedol wrth galon strategaeth newid ymddygiad sero-net. Mae hyn o leiaf cyn 
bwysiced ag atebion technolegol, a dylid darparu adnoddau tebyg i’r rhain. 

Cydnabod bod ynni cymunedol yn glyfar ac yn lleol drwy alluogi arweinyddiaeth gymunedol wrth 
ddatblygu Systemau Ynni Lleol Clyfar. 

•  Cymeradwyo a rhoi’r Bil Trydan Lleol* ar waith. Mae cyflenwad lleol yn alluogwr sylfaenol mewn system 
ynni ddemocrataidd, ac mae cymunedau’n cael eu cau allan o’r farchnad gyflenwi.

•  Sicrhau bod marchnadoedd hyblygrwydd yn deg ac yn agored, gyda gwerth ffactorau cymdeithasol ac 
amgylcheddol mewn caffael yn rhan o reoleiddio

•  Darparu adnoddau a gweithredu proses gyson ar gyfer Cynllunio Ynni Ardal Leol*, dan arweiniad 
awdurdodau lleol ond gyda rôl glir ar gyfer ynni cymunedol, fel rhan hanfodol o’r trosglwyddiad i sero 
net. Darparu adnoddau ar gyfer cydweithio rhwng ynni cymunedol a’r sector cyhoeddus oherwydd y 
gwerth ychwanegol a ddaw yn eu sgil.

* Argymhellion gan y Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol, gweler bit.ly/EAC-letter

2 Cael polisi enghreifftiol ar 
gyfer ynni cymunedol
Gan adeiladu ar argymhellion pwysig y 
Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol, byddwn 
yn gweithio i feithrin cefnogaeth ymysg 
ASau yn y cyfnod cyn COP26 i sicrhau bod 
y llywodraeth yn rhoi polisi blaengar ar 
waith ar gyfer sero-net sy’n gosod gwerth 
ar rôl cymunedau ac ynni cymunedol, gan 
ymgorffori’r gofynion polisi a amlinellir ar y 
dudalennau 18 ac 19. 

Mae’r llywodraeth yn dechrau sylweddoli bod 
ymgysylltiad dwfn a pharhaus gan y cyhoedd 
yn hanfodol i gyflawni ein nodau hinsawdd ac 
mai’r ffordd orau o gyflawni hyn yw drwy fod 
yn rhan o brosiectau ynni yn eu cymunedau. 
Mae hyn, ynddo’i hun, yn rheswm da dros 
alluogi ynni cymunedol i dyfu, cyn dechrau 
ystyried y manteision lluosog eraill y mae ynni 
cymunedol yn eu cynnig, . 

Cefnogwch ein heiriolaeth ar ran y sector 
drwy lobïo eich AS i gefnogi ein galwadau 
polisi. bit.ly/EACaction 

Beth sydd ei angen arnom?

https://committees.parliament.uk/publications/5718/documents/56323/default/
https://communityenergyengland.org/pages/eac-enquiry-next-steps/*
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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 dynol 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 lefelau 
gwledydd.

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.

Mae gan Ynni Cymunedol Cymru, Lloegr a’r Alban yr adnoddau i’ch helpu i gymryd rhan 
mewn ynni cymunedol, dechrau eich 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. 

Cliciwch ar eu logos i gymryd rhan:

https://communityenergyengland.org/pages/new-to-community-energy
http://www.communityenergywales.org.uk/en/support/q-and-a
https://www.communityenergyscotland.org.uk/community-support/


Aelodaeth Ynni Cymunedol
Rydyn ni’n gwahodd pob sefydliad sy’n gweithio ar, neu’n cefnogi 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. 

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.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

02920 190260

info@communityenergywales.org.uk 

Twitter:@CommEnergyWales 

www.communityenergywales.org.uk/en/
members/join-us

Community Energy 
England 
Community Energy England yw llais y sector 
ynni cymunedol yn Lloegr, ac mae’n helpu 
i greu tirwedd polisi cefnogol ar gyfer ynni 
cymunedol.

Rydyn ni hefyd yn helpu sefydliadau ynni 
cymunedol gweithredol i gysylltu, cydweithio, 
rhannu arbenigedd a goresgyn rhwystrau. 
Ymunwch â ni i ddangos eich cefnogaeth 
i fuddiannau ehangach y sector a’n gwaith 
i helpu creu cyd-destun polisi lle gall ynni 
cymunedol ffynnu.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

033 3303 4126 

info@communityenergyengland.org

Twitter: @Comm1NRG 

www.communityenergyengland.org/pages/
membership

Community Energy 
Scotland 
Mae Ynni Cymunedol yr Alban yn arbenigwr 
ynni cymunedol sy’n ymroddedig i roi 
cymorth annibynnol a pharhaus i gymunedau 
ledled yr Alban i ddatblygu eu prosiectau ynni 
eu hunain.

Gall mudiad ynni cymunedol yn yr Alban, a 
chefnogwyr unigol, ymaelodi â ni yn rhad 
ac am ddim, ac mae’n cynnig cyfleoedd i 
sefydliadau ymgynghori â’n tîm, rhwydweithio 
â sefydliadau eraill sy’n aelodau a derbyn 
gwybodaeth reolaidd sy’n ymwneud ag ynni 
cymunedol. 

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. 

07920 182308

info@communityenergyscotland.org.uk

Twitter: @CES_Tweet

www.communityenergyscotland.org.uk/
membership
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Lluniau: Diolch yn fawr i’r Carbon Co-op, Devon Energy CIC, Point & Sandwick, Gower Power, Bath and West Community Energy, Charge My Street, ReFLEX Orkney a 
Communities for Renewables am ddarparu lluniau o’u prosiectau. 
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Gweithio gyda’n gilydd tuag at sero net


