
Astudiaethau achos ynni lleol o dde Cymru 
a thu hwnt

Cipolwg ar rai o’r prosiectau ynni lleol cyffrous sy’n digwydd yn ne 
Cymru a’r cyffiniau.

Bridgend County Energy Challenge
www.bridgendenergy.co.uk



Mae “ynni lleol” yn cynnwys pob math o wahanol brosiectau a gynhelir 
mewn gwahanol gymunedau. Mae pobl weithiau yn dod at ei gilydd i 
osod technolegau ynni adnewyddadwy megis tyrbinau gwynt a phaneli 
solar. Ond mewn achosion eraill mae pobl yn gweithio gyda’i gilydd i 
helpu’r rhai hynny sy’n byw mewn tlodi tanwydd yn eu hardal, neu’n 
arbrofi â thechnolegau a syniadau newydd i leihau costau gwresogi eu 
cartrefi.

Mae Her Ynni Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig Cymru sy’n rhedeg o 
2014 i 2020. Nod yr her yw annog pobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr i feddwl am faterion ynni a 
gweithredu arnynt, drwy wneud pethau megis ceisio cymorth ar gyfer eu biliau ynni, gwneud eu 
cartref yn fwy effeithlon o ran ynni ac ymuno â’u cymuned i sefydlu prosiect ynni lleol yn eu hardal.

Trwy Her Ynni Sir Pen-y-bont ar Ogwr, bydd y Centre for Sustainable Energy, elusen ynni 
annibynnol, yn cefnogi grŵp yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr wledig i sefydlu a chynnal prosiect ynni 
lleol.

Gallwn roi cymorth ar gyfer:

• Ymgysylltu â’ch cymuned
• Archwilio eich syniadau
• Cyngor technegol
• Ennyn cefnogaeth eraill

Chi fydd yn penderfynu ar natur a bwriad eich prosiect. Gall fod yn fawr (e.e. cynllun ynni 
adnewyddadwy neu ôl-addasiadau cymhleth), yn fach (e.e. prosiect atal drafftiau neu gyfnewid 
bylbiau), neu rywbeth yn y canol (e.e. clwb swmp-brynu neu do solar), ac nid oes yn rhaid i chi fod 
ag unrhyw brofiad blaenorol yn y sector ynni.

Rydym wedi llunio’r llyfryn hwn i roi syniad ichi o rai o’r prosiectau cyffrous sydd eisoes ar waith yn 
yr ardal leol.

Gallwch wneud cais i gymryd rhan yn y prosiect yn www.bridgendenergy.co.uk. Mae ceisiadau yn 
agor yng ngwanwyn 2018.

Beth am gael Sir Pen-y-bont ar Ogwr i gymryd rhan mewn ynni lleol!

Beth am gael Sir Pen-y-bont ar Ogwr i gymryd rhan mewn ynni lleol!

Ellie Stevens, Swyddog Prosiect yn y Centre for Sustainable Energy 

• Trefnu Grŵp
• Chwilio am gyllid
• Rheoli prosiectau
• Hysbysebu eich prosiect
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Fferm solar Adfywio Gŵyr yw’r fferm solar gyntaf 
yng Nghymru sy’n eiddo i’r gymuned. Mae wedi’i 
lleoli ar hen bwll glo yn Fferm Killan, Dyfnant, 
a dechreuodd ei 3568 o baneli solar gynhyrchu 
trydan ar 31 Mawrth 2017. Mae’r safle’n cynhyrchu 
digon o drydan i roi pŵer i dros 300 o gartrefi 
cyfartalog yn Abertawe!

Cafodd y prosiect ei sefydlu gan Ymddiriedolaeth 
Elusennol Y Felin Ddŵr a Gower Power Co-op 
CIC, cwmni cydweithredol o bobl leol a sefydlodd 
cwmni, Adfywio Gŵyr Cyfyngedig, i ariannu a 
rheoli’r fferm solar.

Ym mis Ionawr 2017, darparodd Gwasanaeth Ynni 
Lleol Llywodraeth Cymru fenthyciad o £992,000 i 
alluogi fferm solar i gael ei hadeiladu. 
Ym mis Mai 2017, lansiwyd cynnig cyfran 
gymunedol. Cafwyd ymateb trawiadol i’r cynnig 
cyfran gymunedol, gyda llawer o bobl yn cymryd 
rhan, a chodi cyfanswm o £905,640.
Bydd unrhyw elw a ddaw yn sgil gwerthu trydan o’r 
paneli yn mynd i gronfa budd cymunedol, a fydd yn 
ail-fuddsoddi’r arian mewn mentrau cymdeithasol 
lleol. 

Enillodd y prosiect Gwobr Ynni Cymunedol 2017 
oherwydd ei lwyddiant o ran buddsoddiad ar gyfer 
mentrau cymdeithasol lleol ac arbedion carbon 
uchel (dros 11,500 tunnell o garbon yn ystod oes y 
prosiect). 

Fferm Solar Adfywio Gŵyr ar waith!

Enw: Adfywio Gŵyr 
Natur y prosiect: fferm solar
Lleoliad: Dyfnant, Abertawe

Enw: Bro Dyfi  
Natur y prosiect: tyrbinau gwynt
Lleoliad: Machynlleth, Powys

Cwmni cydweithredol yw Ynni Adnewyddadwy 
Cymuned Bro Dyfi (BDCR),  sy’n berchen ar ddau 
dyrbin gwynt yn Nyffryn Dulas. Dechreuodd y tyrbin 
gwynt cyntaf weithredu yn 2003. Dechreuodd yr ail 
dyrbin, a elwir yn ‘Nora’, gynhyrchu yn 2010. 

Dechreuodd y prosiect yn ôl yn 2001 pan ddaeth 
cwpl o drigolion lleol at ei gilydd a dechrau sôn
am ynni a newid yn yr hinsawdd. Cawson nhw 
gymorth gan ddau sefydliad proffesiynol sef 
Ecodyfi, sefydliad adfywio lleol, ac Asiantaeth Ynni 
Severn Wye, elusen ynni annibynnol, i lunio cais ar 
gyfer cyllid grant. 

Llwyddodd y cais am gyllid, gan olygu 
eu bod nhw’n gallu dechrau’r broses o adeiladu eu 
tyrbin gwynt cyntaf. Erbyn heddiw...mae’r trydan 
a gynhyrchir gan y tyrbinau yn pweru Canolfan y 
Dechnoleg Amgen gyfagos a chaiff 
unrhyw elw ei gadw mewn cronfa budd 
cymunedol, a reolir gan sefydliadau a thrigolion 
lleol. 

Ar eu gwefan, mae Bro Dyfi yn egluro’r cymhelliant 
i ddechrau prosiect mor heriol – “Mae’r  
amgylchedd yn bwysig i ni, mae pobl yn bwysig i ni,
ac mae ein bywydau presennol ac yn y dyfodol yn 
bwysig i ni. Mae BDCR yn deillio’n uniongyrchol o 
ewyllys cyfunol cymuned leol i helpu’r blaned a’n
cymuned. Yn ogystal â’r cynnyrch ynni 
adnewyddadwy a di-garbon a geir yn yr ardal, 
rydym ni fel cymuned yn elwa ar adenillon 
ariannol.”

Gellir ariannu prosiectau ynni 
lleol mewn sawl ffordd.
Dau ddull o godi arian ar gyfer 
dechrau’r prosiect, sy’n dod yn 
fwyfwy poblogaidd, yw cyllido 
torfol a chyfrannau cymunedol. 
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Defaid lleol yn edmygu eu hinsiwleiddio cartref 

Enw: Awel Aman Tawe  
Natur y prosiect: Insiwleiddio Thermafleece 
Lleoliad: Rhydaman, Sir Gaerfyrddin

Grŵp ynni cymunedol yw Awel Aman Tawe (AAT) 
sydd wedi ennill gwobrau ers ei sefydlu ym 1998. 
Mae’r grŵp wedi’i leoli ym mhen uchaf Cwm Tawe 
a Chwm Aman, a diben ei brosiectau yw diogelu
amgylchedd naturiol yr ardal, codi ymwybyddiaeth 
ynghylch pwysigrwydd ynni glân, a mynd i’r 
afael â’r newid yn yr hinsawdd trwy raglen o 
weithgareddau addysg a chelf. 

Yn ôl yn 2003, cynhaliodd AAT brosiect i godi 
ymwybyddiaeth o gynnyrch insiwleiddio cynaliadwy
a wneir o wlân defaid, a gynhyrchwyd yn lleol, 
Thermafleece. Amcanion eraill y prosiect oedd 
hyrwyddo a gosod y cynnyrch insiwleiddio mewn 
adeiladau yn yr ardal leol ac annog ffermwyr i 
gyfrannu at yr economi leol trwy gynhyrchu a 
gwerthu’r cynnyrch hwn. 

Rhoddodd AAT gymorth i sinema leol, Sinema
Brynaman, i wneud cais am gyllid grant gwerth 
£10,462 i insiwleiddio’r sinema gan ddefnyddio 
Thermafleece. Daeth y cyllid grant o Gynllun Cist 
Gymunedol 2003/2004, rhaglen a ariannwyd 
gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop, ac o raglen grant a ariennir 
gan y loteri “Arian i Bawb Cymru”.

Roedd gosod y deunydd insiwleiddio yn golygu y 
gallai’r sinema leihau costau gwresogi ac roedd 
defnyddwyr y sinema yn elwa ar yr amgylchedd clyd 
wrth wylio ffilmiau!

Enw: Gamblesby Village Hall 
Natur y prosiect: pwmp gwres o’r ddaear
Lleoliad: Penrith, Cumbria

Yn 2003, gosododd trigolion lleol bwmp gwres 
o’r ddaear a deunydd insiwleiddio yn Gamblesby 
Village Hall a oedd fel llawer o neuaddau pentref, 
yn safle gymunedol oer, drafftiog, nas defnyddid yn 
Penrith, Cumbria. Datblygwyd y prosiect gan Bwyllgor 
Gamblesby Village Hall a thrigolion y pentref gyda 
chymorth y Countryside Agency.

Gan fod y gystadleuaeth am grantiau ar gyfer 
adnewyddu adeiladau cymunedol mor chwyrn
ar y pryd, cafodd y pwyllgor syniad ynglŷn â sut i ddenu 
sylw at Gamblesby Hall - penderfynon nhw wneud yr 
adeilad mor ecogyfeillgar â phosibl drwy gynhyrchu 
gwres yn adnewyddadwy, a gan ddefnyddio deunydd 
naturiol o ffynonellau lleol megis deunydd insiwleiddio 
gwlân defaid i wneud yr adeilad yn fwy effeithlon.

Sicrhawyd amryw o grantiau drwy’r strategaeth
hon. Roedd y grantiau hyn yn ychwanegol i 
weithgareddau codi arian y pentrefwyr a oedd yn 
cynnwys arwerthiannau a chanu carolau. Cyfanswm 
costau’r prosiect oedd £42,016. Lleihaodd y pentref 
cymaint â phosib ar y costau drwywneud llawer o’r 
gwaith eu hunain. Benthycodd ffermwyr lleol eu palwyr 
a pheirannau eraill i’r pentref a chyfrannu at y gwaith o 
dorri ffosydd ar gyfer y pibellau pwmp gwres. 

Golygai’r mesurau effeithlon a’r pwmp gwres fod y 
neuadd wedi lleihau ei chostau gwresogi gan 75%! 
Mae’r prosiect felly wedi galluogi’r gymuned leol i 
fwyhau’r neuadd trwy gydol y flwyddyn (hyd yn 
oed yn ystod y gaeafau oer iawn), yn ogystal â 
chodi ymwybyddiaeth o sut y gall technolegau ynni 
adnewyddadwy sicrhau bod adeiladau yn haws ac yn 
rhatach i’w gwresogi.Mae’r neuadd bellach yn cael ei 
defnyddio i arddangos ffilmiau – gweithgaredd  a fyddai 
wedi bod yn llawer rhy oer yn y gorffennol!

Mae digwyddiadau codi arian 
lleol yn ffordd dda o dalu costau 
prosiectau cymharol fach, a gallan 
nhw roi hwb i ddechrau prosiectau
mwy drwy greu diddordeb a chael 
mwy o bobl i gymryd rhan. 
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Y ganolfan gymunedol a sinema achlysurol a adnewyddwyd yn Gamblesby

Enw: REV Cymru 
Natur y prosiect: clwb ceir trydan
Lleoliad: Cilgwyn, Sir Benfro

Ym mis Mawrth 2013, prynodd Grŵp Cymunedol 
Cilgwyn ger Trefdraeth, Sir Benfro, gerbyd trydan 
gyda chymorth gan grant Pentref SOS y Gronfa 
Loteri Fawr o £25,000, a sefydlon nhw glwb 
trafnidiaeth trydan cymunedol newydd.

Nod y grŵp car trydan yw lleihau’r angen am
ail geir neu geir nas defnyddir gan gynnig system 
drafnidiaeth amgen di-garbon i drigolion lleol ar 
yr un pryd. Gall trigolion lleol archebu car trydan 
ar-lein neu dros y ffôn yn rhwydd am £2.50 yr 
awr. Gellir trydanu’r car, sef Nissan Leaf, â phlwg 
domestig ac mae panel solar hefyd ar do’r car. 

Gellir hefyd trydanu’r car ag ynni adnewyddadwy a 
gynhyrchwyd o dyrbinau gwynt lleol a phaneli 
solar i sicrhau bod y clwb ceir yn ddi-garbon. Yng  
Nghilgwyn, gellir trydanu car drwy ddefnyddio pŵer
gwynt sbâr o dyrbin, ac yn Nhrefdraeth, gellir 
defnyddio pŵer solar sbâr a gynhyrchwyd o baneli 
ar do’r Neuadd Goffa. 

Mae’r fenter yn cynhyrchu incwm drwy ffioedd
aelodaeth a thaliadau fesul milltir, a gaiff eu hail-
fuddsoddi  yn y prosiect. 

Gall prosiectau ynni gael eu rheoli gan 
grwpiau bach anghorfforedig (heb 
strwythur cyfreithiol ffurfiol), ond 
ar gyfer prosiectau mwy – ac i sicrhau 
cyllid – efallai y bydd yn rhaid i chi 
ddod yn gorfforedig. 

Ceir strwythurau amrywiol y gallwch 
chi eu defnyddio, gan gynnwys bod 
yn Gwmni Buddiannau Cymunedol, 
yn Gymdeithas Gydweithredol, neu’n 
Gymdeithas Budd  Cymunedol.

Grŵp ynni lleol yng Ngwlad yr Haf yn 
cynllunio eu prosiect yn neuadd yr eglwys
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Enw: Cynllun Ynni a Menter Gymunedol Abertawe 
Natur y prosiect: solar a berchnogwyd gan y gymuned
Lleoliad: Abertawe

Cafodd Cynllun Ynni a Menter Gymunedol 
Abertawe ei sefydlu ym mis Medi 2015 i ddatblygu 
prosiectau solar sy’n eiddo i’r gymuned i adfywio
wardiau difreintiedig yn y ddinas. 
Ym mis Medi 2016, gosodwyd 1440 o baneli solar 
ffotofoltaig gan greu cyfanswm o 360 kW (digon 
o ynni i bweru oddeutu 100 o gartrefi yn seiliedig 
ar y defnyddio blynyddol cyfartalog o drydan) gan 
SCEEs ar doeau naw ysgol ac un cartref gofal yn 
ardaloedd Townhill a Phenderi.

Roedd cyllid y prosiect yn cynnwys benthyciadau 
a grantiau. Darparodd Gwasanaeth Ynni Lleol 
Llywodraeth Cymru (Ynni Lleol) gyllid grant i dalu 
am y gwaith cyfreithiol cychwynnol ac arolygon 
strwythurol a darparodd partneriaeth Bancio 
Cymunedol Robert Owen fenthyciad ar gyfer y 
gwaith gosod a’r gwaith cyfreithiol. Ym mis 
Tachwedd 2016, lansiwyd cynnig cyfran gymunedol 
i alluogi pobl leol i fuddsoddi yn y cynllun. 

Yn sgil hyn, cafodd £467,000 ei godi gan 170 o 
bobl mewn saith wythnos yn unig. Rhagamcanir 
y bydd y cynllun yn cynhyrchu £500,000 oelw 
dros ben ar ôl gwerthu’r trydan a chaiff hwnnw 
ei roi mewn cronfa datblygu cymunedol. Mae’n 
debyg y bydd y cronfeydd hyn yn cael eu cyfrannu 
at brosiectau ynni adnewyddadwy newydd, 
gwelliannau effeithlonrwydd ynni, trafnidiaeth 
garbon isel a phrosiectau eraill i helpu’r gymuned. 
Plant lleol yn tynnu sylw at eu paneli solar yn 
Townhill.

Plant lleol yn tynnu sylw at eu paneli solar yn Townhill

Mae nifer o wasanaethau yng Nghymru
sy’n gallu rhoi grantiau neu gymorth
proffesiynol ar gyfer prosiectau ynni lleol. 
I gael mwy o wybodaeth, ewch i:
www.bridgendenergy.co.uk/local-energy
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Mae prosiectau dŵr yn Nyffryn Ogwen yng 
ngogledd Cymru yn gwerthu’r pŵer y maen nhw’n 
ei gynhyrchu am bris isel i’r grid Cenedlaethol. Yna 
bydd trigolion lleol yn talu ddwywaith y pris hwn 
pan fyddan nhw’n defnyddio ynni yn y cartref, ar ôl 
ei brynu’n ôl gan eu darparwr ynni.

Mae 100 o aelwydydd ym Methesda wedi sefydlu 
clwb ynni lleol sy’n golygu bod cyfranogwyr yn 
prynu pŵer yn syth o’r man lle y caiff ei gynhyrchu 
– dŵr Afon Berthan sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol. Wrth weithio â Cooperative Energy, 
mae pob cyfranogwr yn cael mesurydd deallus sy’n 
dangos iddyn nhw faint o drydan y maen nhw’n ei 
ddefnyddio ar unrhyw adeg benodol. Gan
ddefnyddio’r data hyn, gall cyfranogwyr ddefnyddio 
offeryn ar-lein i gymharu faint o ynni a ddefnyddir 
ganddynt â faint o ynni a gynhyrchir yn y gwaith 
dŵr. Anogir aelodau’r clwb i gydweddu eu defnydd 
o drydan â’r adegau pan fo pŵer dŵr yn cael ei 
gynhyrchu.

Gall y cartrefi sy’n cymryd rhan arbed arian ar eu 
biliau ynni drwy brynu yn uniongyrchol o’r 
ffynhonnell ynni, a chyd-drefnu eu defnydd o 
ynni â’r adegau pan fo mwy o ynni yn cael ei 
gynhyrchu. Hyd yn hyn mae’r cynllun treialu wedi 
bod yn llwyddiannus: rhwng mis Tachwedd 2016 
a mis Gorffennaf 2017, llwyddodd y mwyafrif o 
bobl a gymerodd ran yn y cynllun i arbed 24% ar 
gyfartaledd ar eu biliau ynni ac roedd ynni a
gynhyrchwyd yn lleol yn gyfrifol am 50% o’u 
defnydd o drydan. 

Enw: Burford Oil Syndicate  
Natur y prosiect: clwb prynu olew 
Lleoliad: Burford, Swydd Rhydychen

Mae grwpiau prynu olew o wahanol faint yn bodoli 
ledled y DU yn amrywio o gymdogion yn ymuno a’i 
gilydd i ffurfio clwb bach i grwpiau cenedlaethol. Mae’r 
Burford Oil Syndicate yn enghraifft o grŵp prynu olew 
lleol, a sefydlwyd gan bum gwirfoddolwr yn 2008. 
Gan weithio mewn partneriaeth â Cottsway Housing, 
cymdeithas dai leol, mae’n cwmpasu pedwar pentref yn 
yr ardal ac mae’n agored i breswylwyr, busnesau, eglwysi 
a grwpiau eraill. 

Gall trigolion lleol ymuno drwy gwblhau ffurflen
gais a thalu ffi flynyddol i dalu costau cynnal y
clwb. Gall yr aelodau wedyn ddewis amser cyflenwi
o galendr y cynghrair, a bydd y cydgysylltwyr yn 
yn cysylltu â’r cyflenwyr i ddod o hyd i’r pris olew gorau 
ar y pryd hwnnw. Maen nhw’n archebu mewn swmp 
ac yn dweud wrth yr aelodau beth yw’r pris, fel eu bod 
nhw’n gallu talu eu cyfran
yn uniongyrchol i’r darparwr olew.
 
Ers i’r cynghrair ddechrau, maen nhw wedi arbed
£32,000 i’w haelodau. Ar gyfartaledd, mae pob aelwyd 
yn arbed £45 ar gyfer pob cyflenwad. Gan fod y 
cyflenwadau  olew wedi’u cydlynu, mae’r arbedion o ran 
allyriadau CO2oherwydd llai o deithiau lori yn cyfateb â 
phedwar car teulu yn llai ar y ffyrdd am flwyddyn! 

Enw: Ynni Lleol Bethesda 
Natur y prosiect: prynu pŵer dŵr 
Lleoliad: Bethesda, Gwynned

A yw’r esiamplau hyn wedi gwneud i 
chi feddwl am sefydlu eich prosiect eich 
hunan? Bydd y Centre for Sustainable 
Energy, trwy Her Ynni Sir Pen-y-bont ar 
Ogwr, yn cefnogi grŵp yn Sir Pen-y-bont 
ar Ogwr i sefydlu prosiect trwy ddarparu 
mentora arbenigol a chymorth ymarferol. 

Nid oes arnoch angen unrhyw brofiad 
blaenorol - dim ond brwdfrydedd i weithio 
ar brosiect heriol er lles eich cymuned. I 
gael mwy o wybodaeth, ewch i: 
www.bridgendenergy.co.uk 

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am 
brosiectau ynni lleol eraill yng Nghymru, 
ewch i communityenergywales.org.uk

Afon Ogwen uwchben Bethesda




