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Crynodeb Gweithredol 

Adroddiad Cyflwr y Sector 2018 ydy'r ail adolygiad blynyddol o'r sector ynni cymunedol yng 

Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'r adroddiad hwn wedi'i lunio gan Ynni Cymunedol 

Cymru, Ynni Cymunedol Lloegr a Scene Connect gyda chefnogaeth Esmée Fairbairn Foundation, 

Electricity North West, Northern Powergrid a Westmill Solar Co-operative. 

Prif Negeseuon 

 Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn heriol i ynni cymunedol: Dim ond un sefydliad cymunedol 

gafodd ei sefydlu yn 2017, gyda 30 yn llai o brosiectau llwyddiannus a 31% yn llai o gapasiti 

cynhyrchu wedi'i osod neu gaffael o'i gymharu â 2016 

 Mae'r sector yn wynebu risg gynyddol: Mae effaith lleihau a thynnu’n ôl cymorthdaliadau ac 

anogaethau treth yn parhau, gydag elw llai o brosiectau yn rhwystro'r sector ynni cymunedol rhag 

datblygu yn 2017 

 Mae'r sector ynni cymunedol yn wydn: Er bod amodau wedi bod yn anodd, mae nifer o 

lwyddiannau wedi bod mewn cynyrchiadau mawr, ynghyd â mwy o arloesedd a mwy o gydweithio 

ar draws y sector. 

 Gall arloesedd ddarparu atebion i broblemau: Caiff syniadau newydd eu harchwilio ar draws y 

sector, gan gynnwys dulliau busnesau a pherchnogaeth newydd, ariannu arloesol a thechnolegau 

newydd 

 Mae angen strategaeth fwy clir: Mae angen strategaethau awdurdodau lleol a llywodraethol mwy 

clir ar gymunedau - gan gynnwys ariannu cynnar, cefnogaeth ariannol ac adolygu cymorthdaliadau 

- er mwyn galluogi llwyddiant ynni cymunedol a buddion ehangach cysylltiedig.   

 
 



 

 
 

Cyflwr y Sector 2018 
Mae'r adroddiad hwn yn manylu ar newidiadau, cynnydd a rhwystrau wrth ddatblygu'r sector 

ynni cymunedol trwy gydol 2017. Bu i dros 200 o sefydliadau cymunedol gymryd rhan yng 

Nghyflwr y Sector 2018 gan roi manylion am eu sefydliad, prosiectau ynni a deilliannau 

cymunedol. Er nad ydy o'n gynhwysfawr, mae'r adroddiad hwn yn darparu'r ddealltwriaeth fwyaf 

trwyadl o'r sector ynni cymunedol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon hyd yma.  

Bu i'r adroddiad ddarganfod bod: 

 228 o sefydliadau gyda neu wrthi'n datblygu prosiectau ynni cymunedol gaiff eu cefnogi 

gan dros 48,000 o aelodau a 166 o staff llawn amser 

 Mae cymunedau ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn berchen ar 168 MV o 

gapasiti cynhyrchu trydan ac wedi cynhyrchu 202 GWh yn 2017, digon i gwrdd â'r galw 

blynyddol o 67,000 o dai 

 Gan gynnwys Yr Alban, roedd cymunedau'r DU yn berchen ar gyfanswm o 249 MW o 

gapasiti cynhyrchu ar ddiwedd 20171 

 Mae cymunedau yn berchen ar 1.9 MW o gapasiti cynhyrchu gwres adnewyddadwy, gan 

gynhyrchu 3.2 GWhth yn 2017 

 Mae 76 sefydliad cymunedol yn cynnig gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn eu 

cymunedau, gan gysylltu gyda 84,000 o aelodau cymunedol a gosod dros 1000 o systemau 

uwchraddio yn 2017 

 Mae 5 cymuned wedi gosod 20 man gwefru ceir trydan a darparu 5 car trydan fel 

gwasanaeth cymunedol 

 Cafodd 5 prosiect storio ynni eu hadnabod, naill ai yn cael eu gosod neu ddatblygu yn 

2017, gan ddangos ymdrech ac angen am ddulliau arloesol o ynni cymunedol 

 Cafodd dros 71,000 tunnell o ollyngiadau CO2 eu hosgoi oherwydd gweithgareddau ynni 

cymunedol yn 2017 

 Mae dros £1.1 miliwn mewn arian budd cymunedol wedi cefnogi addysg cymunedol, 

gwaith gwella'r amgylchedd, prynu asedau cymunedol a chefnogi datblygiadau 

cymunedol lleol yn 2017 

 Mae gan bron i 30% o sefydliadau ynni cymunedol brosiect sydd wedi methu neu wedi'i 

ddal yn ôl oherwydd nifer o broblemau, yn bennaf oherwydd elw gwael o brosiectau gan 

fod cymorthdaliadau a chefnogaeth cynnar wedi'u lleihau neu eu tynnu'n ôl. 

 

Ynni Cymunedol yn 2017 
Fe wnaeth yr Adroddiad Cyflwr y Sector cyntaf, wnaeth adrodd ar y sector ynni cymunedol hyd at 

ddiwedd 2016, adnabod nifer o brif rwystrau gydag ynni cymunedol yn y DU a rhagweld y byddai'r twf 

yn y sector yn arafu wrth fynd ymlaen at 2017. Tydy'r rhwystrau hyn, yn bennaf bod cymorthdaliadau 

cynhyrchu, anogaethau treth ar gyfer buddsoddiadau adnewyddadwy a ffrydiau ariannu cynnar ar 

gyfer ynni cymunedol wedi’u lleihau neu eu tynnu’n ôl, heb gael llawer o sylw yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf.   

Fel oedd yn ddisgwyliedig, mae'r ail adroddiad hwn wedi gweld arafiad mawr yn nifer y grwpiau a 

mentrau ynni cymunedol newydd gaiff eu sefydlu, gan gydanabod mai dim ond un grŵp newydd 

gafodd ei sefydlu yn 2017. Bu i gymunedau adrodd am bethau anodd trwy gydol y broses datblygu 

                                                            
 

1 Yn cynnwys 81 MW yn Yr Alban, sydd wedi'i adnabod gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 



 

 
 

prosiect, gan fod prosiectau wedi dod yn anoddach eu dechrau a modelau busnes traddodiadol yn 

methu â chymharu. Caiff yr elw gwael hyn o brosiectau eu hadlewyrchu yn y nifer llai o brosiectau 

gafodd eu hariannu, lle bu cwymp o 75% mewn buddsoddiad o'i gymharu gyda 2016, ynghyd â chodi'r 

gwerth isaf o gyfrannau cymunedol mewn degawd ar gyfer gweithgareddau ynni cymunedol.  

Cafodd 30 yn llai o brosiectau cynhyrchu ynni cymunedol eu gosod neu gaffael gan gymunedau yn 

2017, gan arwain at gwymp mewn capasiti cynhyrchu cymunedol newydd o 31% o'i gymharu gyda 

2016. O'r capasiti newydd hwn, roedd 3 prosiect mawr yn rheoli, gan gyfrif 79% o'r holl gapasiti 

cynhyrchu newydd. Cafodd y prosiectau hyn eu cynnal mewn partneriaeth gydag endidau masnachol 

neu fentrau cymunedol ar y cyd i brynu safleoedd cynhyrchu ynni adnewyddadawy oedd eisoes yn 

bodoli a gafodd eu gosod cyn 2017: 

 Fferm Solar Drayton Manor: fferm solar 14.7 MW yn Swydd Warwig gafodd ei brynu gan Heart 

of England Community Energy mewn partneriaeth gyda Mongoose Energy. 

 Fferm Solar Newton Downs: fferm solar 5 MW yn Nyfnaint gafodd ei brynu gan fenter 

Community Owned Renewable Energy Partners a'i drosglwyddo i berchnogaeth Yealm 

Community Energy ar ddiwedd 2017. 

 Fferm Wynt Mean Moor: datblygiad gwynt 6.9 MW gafodd ei brynu gan High Winds 

Cooperative sy'n gysylltiedig â Energy4All ynghyd â phartneriaid ynni cymunedol Baywind 

Energy ac Energy Prospects. 

 

Mae'r prosiectau mawr hyn yn dangos bod yr enillion 

gaiff eu gweld yn y sector ynni cymunedol yn 2017 yn 

benodol i rai prosiectau a bod nifer y cynlluniau 

traddodiadol, cymunedol gaiff eu datblygu wedi lleihau 

llawer. Yn ail, mae'n dangos bod cymunedau yn parhau 

i chwilio am, ac yn dod o hyd i ychydig o lwyddiant 

mewn, dulliau newydd o berchnogaeth ynni lleol. 

Tra bod lleihad eang wedi bod yn nifer y sefydliadau a 

phrosiectau newydd, mae cymunedau wedi dangos 

gwydnwch a chymhelliant i oresgyn y rhwystrau oedd 

yn 2017, gan gynnwys arloesedd mewn technolegau, 

modelau busnes a strwythurau prosiectau.  

Edrych i'r dyfodol 
Mae arloesedd wedi cael mwy a mwy o ffocws o fewn y sector, gyda chymunedau yn ceisio modelau, 

dulliau a thechnolegau newydd i oresgyn unrhyw rwystrau at ddatblygu ynni. Rydym ni wedi gweld 

arloesedd ar draws technolegau newydd, gyda 5 prosiect batri newydd yn ceisio profi dichonolrwydd 

batris storio yn y gymuned. Yn fwy na hyn, mae arloesedd mewn modelau perchnogaeth a dulliau 

partneriaeth, yn ogystal ag ariannu (er enghraifft, bondiau tymor byr) a modelau busnes (er enghraifft, 

masnachu ynni cymheriaid-i-gymheiriaid, ynni adnewyddadwy tu ôl i'r meter) yn dueddiadau fwy 

amlwg yn 2017. Tra'n dangos gwydnwch a phendantrwydd cymunedau yn y sector carbon isel, mae'r 

pethau arloesol hyn yn hanfodol â risg uwch ac yn gofyn am fwy o amser, ymdrech a chefnogaeth i 

lwyddo o'i gymharu gyda modelau traddodiadol o ddatblygu ynni. 

Yn 2018 rydym ni'n debygol o weld parhad o’r tueddiadau sydd wedi'u trafod uchod heb strategaeth 

lywodraethol a chefnogaeth gwell i'r sector. Caiff nifer isel debyg o sefydliadau a phrosiectau newydd 

ei ragweld, oherwydd elw isel parhaus o brosiectau a diffyg arian dechrau arni i gymunedau sydd gan 

amlaf heb lawer o arian mewnol i ddechrau prosiectau. Gyda sawl cronfa gymunedol newydd ar gael 

Ffigwr 1 - Fferm solar 14.7 MW Heart of England 

Community Energy gafodd ei osod yn 2017 gyda 

chefnogaeth Mongoose Energy. 



 

 
 

ar lefel awdurdod lleol (er enghraifft, Awdurdod Llundain Fwyaf, Islington a Camden), mae gobaith y 

bydd mwy o arian lleol yn mynd tuag at roi sylw i'r materion hyn. 

Bydd cymunedau yn parhau i gydweithio trwy gydol 2018 gan 

wneud y mwyaf o'r adnoddau sydd ar gael, er engrhaifft arian 

dechrau arni gan sefydliadau cymunedol, arbenigedd a 

rhannu gwybodaeth. Yn yr un modd, mae disgwyl y bydd 

amalgameiddio grwpiau i gyrff ehangach, rhwydweithiau ac o 

dan gyrff ymbarél (er enghraifft, Energy4all, Low Carbon Hub 

a Mongoose Energy) yn parhau. Yn unol â'r newidiadau hyn 

a'r llwyddiannau mawr yn 2017, mae'n debyg mai dulliau 

cydweithio a phartneriaeth o brynu safleoedd presennol fydd 

y brif fodel o ddatblygu ynni adnewyddadwy cymunedol. Bydd 

hyn yn cynnwys datblygiadau pellach gan CORE, Energy4All a 

Mongoose Energy, ymysg nifer o sefydliadau tebyg.  

Mae'n amlwg bod y sector ynni cymunedol wedi dioddef yn 

2017 ac mae angen gwneud newidiadau sylweddol os ydym ni am i fuddion ynni cymunedol barhau 

yng nghymunedau ar draws y DU. Mae cefnogaeth a strategaeth llywodraethol mwy clir yn hanfodol 

er mwyn goresgyn y rhwystrau oedd yn 2017, yn arbennig yn Lloegr a Gogledd Iwerddon lle mae angen 

targedau ynni lleol a mecanweithiau cefnogi er mwyn i’r uchelgeisiau gyd-fynd â’r rhai gaiff eu gweld 

yng Nghymru a'r Alban. Y tu hwnt i'r targedau a'r rhaglenni cenedlaethol hyn, mae angen mentrau ac 

arian lleol er mwyn cefngoi prosiectau newydd, gwella elw ariannol ac annog arloesedd parhaus ar 

draws y sector. Yn bwysicach fyth, ac er gwaethaf yr heriau oedd yn wynebu sefydliadau cymunedol 

yn ystod 2017, mae'r cymhelliant a'r brwdfrydedd i ddatblygu prosiectau ynni cymunedol yn parhau.   

Ffigwr 2 - Mae Partneriaeth Ogwen ym 

Methesda yn rhan o fenter arloesol - Cyd Ynni 

- sy'n ceisio cysylltu cynhyrchu hydro gyda 

defnyddwyr ynni lleol.  



Ymunwch â ni
Mae Ynni Cymunedol Cymru (YCC) ac Ynni Cymunedol Lloegr (YCLl) yn sefydliadau gydag 
aelodau sy’n rhoi llais i’r sector ynni cymunedol yng Nghymru a Lloegr. Mae YCC ac YCLl yn 
cydweithio’n agos gyda’i gilydd yn ogystal â gyda phartneriaid eraill, er mwyn creu’r amodau lle 
gall ynni cymunedol ffynnu.

Mae YCC ac YCLl yn siarad o blaid polisïau cefnogi  yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, yn ceisio 
amlygu proffil ynni cymunedol, cefnogi datblygiad prosiectau ac annog ymgeiswyr newydd a 
chydweithio gyda sefydliadau’r sectorau cyhoeddus a phreifat. 

Fe allwch chi helpu YCC a YCLl lwyddo i gyflawni eu nod o gefnogi a chyflymu’r trawsnewid at 
system carbon isel, gymunedol a theg drwy ymuno â nhw. Caiff unrhyw un ymaelodi gydag YCC 
a/neu YCLl ac mae croeso i unrhyw sefydliad sy’n ymrwymo i ddatblygu’r sector ynni cymunedol 
yng Nghymru, Lloegr a thu hwnt.

Hwb Ynni Cymunedol

Mae YCLl yn rheoli’r Hwb Ynni Cymunedol, pwynt mynediad am ddim i gael gwybodaeth am ynni 
cymunedol. Mae wedi’i lunio i fod yn gyfrwng lle gall grwpiau ynni cymunedol rannu gwybodaeth 
ac adnoddau ymysg ei gilydd a gyda sefydliadau eraill, gan gynnwys partneriaid prosiectau a 
noddwyr posibl. 
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