
Ydych chi wedi meddwl am
ffurfio neu ymuno â chlwb prynu
olew i drafod gwell pris drwy
swmp-brynu?

Olew yw un o'r tanwyddau gwresogi domestig
mwyaf drud. Os ydych mewn ardal lle nad oes
mynediad i nwy drwy’r prif gyflenwad, beth
allwch ei wneud i leihau eich costau
gwresogi?

Mae pris lleol olew gwresogi yn amrywio'n dymhorol, felly os
gallwch fforddio, ac os oes gennych gyfleuster storio diogel a
saff sy’n addas ei faint, yna mae'n bosibl swmp-brynu yn ystod
misoedd yr haf pan fydd prisiau yn is. Cadwch mewn cof y
byddai gennych wedyn lawer iawn o nwyddau gwerthfawr yn
eich gardd ac mae tanciau tanwydd domestig yn darged i
ladron.

Awgrymiadau ar gyfer diogelwch tanciau olew
Mae cloi’r lladron allan yn ddechrau da. Gwnewch yn siŵr bod
gatiau gerddi yn cael eu cloi a bod y tanc ei hun naill ai wedi'i
amgáu mewn gofod dan glo fel cawell neu adeilad allanol neu
fod clo ar y cap llenwad a’r chwistrell dosbarthu - neu'r ddau.
Meddyliwch a yw'n bosibl lleoli'r tanc mewn man nad yw'n
weladwy o'r ffordd, ond lle mae modd ei weld o ffenestr neu
eiddo cyfagos. Os bydd y tanc olew allan yn yr awyr agored
gallwch ei gwneud yn fwy anodd ei gyrraedd drwy blannu llwyni
a pherthi pigog fel rhosod a drain duon o'i gwmpas. 

Gallai buddsoddi mewn tipyn o dechnoleg helpu i osgoi colli
tanwydd costus. Gellir gosod larwm ar danciau tanwydd sy'n
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Prynu olew gwresogi domestig 

Y farchnad olew gwresogi
Er bod pris cyfanwerthu olew yn amrywio oherwydd
digwyddiadau byd-eang (gan gynnwys allbwn byd-eang
presennol olew a gwerth cymharol rhai mathau o arian
cyfredol), mae’r pris a dalwch yn lleol yn cael ei effeithio bron
yn gyfan gwbl gan gyflenwad a galw. Rydych yn talu'r hyn y
mae cyflenwyr yn credu y gallant godi tâl arnoch amdano yn
seiliedig ar yr adeg o'r flwyddyn a ffactorau eraill.

Mae llawer o gyflenwyr olew gwresogi domestig sydd yn ôl pob
golwg yn annibynnol, mewn gwirionedd yn rhan o grwpiau
cyflenwi mwy. Hyd yn oed lle mae cyflenwyr lleol gwirioneddol
annibynnol yn bodoli gallant ddewis parchu ffiniau daearyddol
ei gilydd. Mae hyn i gyd yn arwain at farchnad nad yw mor
gystadleuol ag y gallai fod.* Mae yna hefyd rai cyfyngiadau
ymarferol, megis mynediad ar gyfer y cerbyd cyflenwi, sy’n
effeithio ar allu rhai cyflenwyr i’ch cymryd chi fel cwsmer.

Sut i gael tanwydd gwresogi rhatach
Mae gwefannau annibynnol y gallwch eu defnyddio i olrhain
pris olew a cheisio dod o hyd i bris gwell; dwy enghraifft yw
www.boilerjuice.com a www.fueltool.co.uk. Fel gyda
chyflenwyr nwy a thrydan, mae cwsmeriaid newydd yn tueddu
i gael pris gwell na rhai hir-sefydlog. Felly, os ydych bob amser
wedi bod gyda'r un cyflenwr olew, mae'n werth edrych o
gwmpas i weld a allwch chi gael bargen well.

Os ydych yn byw mewn ardal neu gymuned gyda llawer o
aelwydydd sy'n dibynnu ar olew ar gyfer gwresogi, yna gallech
ystyried ymuno â grŵp prynu olew - neu hyd yn oed gychwyn
un - i drafod gwell pris drwy swmp-brynu.

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi rhywfaint o arweiniad ar sefydlu
clwb prynu olew, gan gynnwys canllaw arfer gorau yma:
www.bit.ly/1xF3lDE. Fel arall, gallwch chwilio am glwb prynu
olew yn eich ardal chi gan ddefnyddio adnodd chwilio Cyngor
ar Bopeth: www.bit.ly/1rVdI2D parhad u

* Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am sut
mae’r farchnad olew gwresogi domestig yn gweithio mae’r
Grŵp Seneddol Hollbleidiol a’r Grid Allnwy, y Swyddfa
Masnachu Teg a Dyfodol Defnyddwyr i gyd wedi cyhoeddi
adroddiadau ac astudiaethau annibynnol. 

Os gallwch fforddio swmp-brynu olew gwresogi
domestig yn yr haf pan fydd y galw yn is, efallai
y byddwch yn arbed arian



Mae pob un o'r technolegau hyn yn gymwys i gael taliad tariff
ar gyfer yr unedau gwres y maent yn eu cynhyrchu drwy'r
Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy. Gallwch gael gwybod mwy
am yr holl dechnolegau a chymhellion hyn yn yr adran ynni
adnewyddadwy ar ein gwefan a thaflenni ffeithiau cysylltiedig.

Fel arall, a ydych wedi ymchwilio a allech gael eich cysylltu â
nwy drwy brif gyflenwad? Bydd boeler cyddwyso nwy
effeithlonrwydd uchel modern yn sylweddol rhatach i'w redeg
na boeler a gaiff ei danio gan olew oherwydd cost gymharol
nwy drwy brif gyflenwad o’i gymharu ag olew. Os ydych yn
byw yng Nghymru neu dde orllewin Lloegr a’ch bod chi neu'ch
partner dros 70 oed neu’n derbyn budd-dal cymwys sy’n
gysylltiedig ag incwm neu fudd-dal anabledd yna gallech gael
grant o hyd at £2,778 + TAW i gysylltu eich cartref â nwy drwy
brif gyflenwad gan Wales & West Utilities. Ewch i wefan
Integrated Energy Services i gael manylion
(www.ieservices.org.uk/services/gas-service-connections).

Yn olaf, cofiwch mai'r ffordd orau i leihau eich costau gwresogi
yw lleihau faint o danwydd rydych yn ei ddefnyddio. A'r ffordd
orau o wneud hynny yw drwy leihau cyfradd y gwres a gollir
o'ch cartref drwy inswleiddio’r waliau a'r llofft. Drwy'r
Rhwymedigaeth Cwmni Ynni mae cyllid grant ar gael yn aml,
nid yn unig tuag at gost inswleiddio llofftydd a waliau ceudod,
ond hefyd tuag at gost inswleiddio eiddo waliau solet (sy'n
arbennig o gyffredin mewn ardaloedd nad ydynt yn cael nwy
drwy brif gyflenwad) ac mewn rhai achosion ar gyfer
adnewyddu hen foeleri aneffeithlon. 

cael ei sbarduno gan fesurydd sy'n canfod lleihad sydyn mewn
lefel olew. Gallech hefyd osod golau diogelwch sy'n sensitif i
symudiad i oleuo'r ardal o amgylch y tanc neu hyd yn oed osod
teledu cylch caeedig. 

Byddwch yn arbennig o wyliadwrus yn syth ar ôl cael cyflenwad
olew (mae lladron wedi dilyn cerbydau dosbarthu olew o’r blaen
i weld lle mae tanc newydd gael ei lenwi). Cofrestrwch i gael
rhybuddion am ladrad olew gydag Oil Theft Watch
www.oiltheftwatch.org. Bydd hyn yn rhoi gwybod i chi os bu
unrhyw ladradau diweddar yn eich ardal chi.

Gwnewch yn siŵr fod gennych yswiriant. Bydd disodli’r tanwydd
a thanc wedi’i ddifrodi yn costio cannoedd o bunnoedd. A
pheidiwch byth â mynd i'r afael â throseddwr ar eich eiddo -
ffoniwch yr heddlu yn lle hynny.

Beth am ddewisiadau amgen i olew?
Os yw eich boeler sy'n llosgi olew yn mynd yn hen neu'n
annibynadwy, yna byddwch yn lleihau eich costau rhedeg yn
sylweddol gyda model cyddwyso effeithlonrwydd uchel
newydd. Byddai uwchraddio i foeler cyddwyso yn sicrhau
arbediad blynyddol nodweddiadol o tua £350 ar y bil olew
gwresogi ar gyfer eiddo tŷ pâr. Gallai disodli boeler gradd-G
(llai na 70% effeithlon) gyda boeler gradd-A (fel arfer 90% +
effeithlon) sicrhau arbediad blynyddol ar eich bil o dros £700 ar
gyfer tŷ sengl.  

Efallai y byddwch am ystyried symud oddi ar olew yn gyfan
gwbl. Bydd llawer o bobl mewn ardaloedd gwledig yn gweld
bod ganddynt ffynhonnell leol, ddibynadwy o danwydd pren
(boncyffion, sglodion neu belenni) y gellid eu defnyddio mewn
system gwres canolog sy’n llosgi pren. Os oes gennych gartref
wedi'i insiwleiddio'n dda iawn a rhywfaint o dir yna gallai pwmp
gwres o'r ddaear fod yn
opsiwn. Neu beth am
adael i’r haul ofalu am rhai
o'ch anghenion gwresogi
dŵr? Os yw eich to yn
wynebu'r de a heb
gysgod, gall system
thermol solar (yn y llun)
wrthbwyso cymaint â
hanner y gost flynyddol o
wresogi dŵr poeth
domestig.  

Ffigurau yn gywir Tachwedd 2015

Rhagor o wybodaeth

Mae cymdeithasau masnach y diwydiant, Cymdeithas
Dechnegol Llosgi Olew (OFTEC) a FPS Ltd wedi dod at ei
gilydd i roi cyngor i gwsmeriaid olew gwresogi drwy eu
gwefan Oilsave www.oilsave.org.uk

Mae OFTEC hefyd yn cynhyrchu ystod o ganllawiau i
ddefnyddwyr olew gwresogi domestig y gellir eu lawrlwytho
am ddim o www.oftec.org/consumers/consumer-home-guides

This leaflet has been produced by the Centre for
Sustainable Energy for Bridgend County Borough
Council. Bridgend County Energy is a project
funded by Reach and the European Agricultural
Fund for Rural Development. 

To find out more about energy or get help with
your bills, see www.bridgendenergy.co.uk


