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7 Chwefror 2018 

Annwyl Lesley, 

Prosiectau Ynni Cymunedol 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar 

14 Rhagfyr 2017 bu’r Aelodau’n trafod y problemau sy'n wynebu prosiectau ynni 

cymunedol gyda chynrychiolwyr sy'n eu rhedeg.   

Buom yn edrych ar y rhwystrau posibl i ddatblygu prosiectau yng Nghymru, sut y 

gall Cymru gyrraedd ei tharged o gynhyrchu 1GW o ynni lleol erbyn 2030, a pha 

gymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru.  Fe wnaethom hefyd ofyn i'n tystion 

sut y gall y broses gynllunio hwyluso datblygiadau ac a oes ymyriadau eraill gan y 

llywodraeth a allai hwyluso ehangiad prosiectau ynni cymunedol.  

Roedd y rhai y buom yn siarad â nhw yn awyddus i dynnu sylw at yr arferion da 

yng Nghymru, a ddisgrifir fel 'man amlwg' o ran arloesedd ac ymgysylltiad.  Roedd 

canmoliaeth hefyd i’r cymorth a ddarperir gan Ynni Lleol, a ystyrir yn hanfodol i 

lwyddiant prosiectau ynni cymunedol. 

Yn dilyn y drafodaeth, roedd rhai materion yr oedd ein Haelodau yn dymuno tynnu 

sylw atynt: 

 Ehangu Ynni Lleol a’i hirhoedledd; 

 Mynediad at gyllid 
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 Yr angen i’r broses gynllunio gefnogi cynhyrchiant ynni cymunedol yn 

weithredol;  

 Mwy o sicrwydd o ran ardrethi busnes a phrisiadau a 

 Dirprwyo targedau cenedlaethol i'r lefel leol a mwy o dryloywder o ran 

lefelau ynni lleol 

 

1. Cynyddu’r gefnogaeth i Ynni Lleol 

  

Clywsom gan Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian am y gefnogaeth a ddarperir gan 

Ynni Lleol o ran darparu hyfforddiant a sgiliau i wirfoddolwyr.  Dywedodd Ynni 

Cymunedol Cymru fod y gefnogaeth hon yn hanfodol o ran galluogi cymunedau i 

ddatblygu prosiectau cymhleth mewn marchnad sy'n newid o hyd. Dywedodd Ynni 

Cymunedol Sir Benfro hefyd y bu’r gefnogaeth gan Ynni'r Fro yn amhrisiadwy trwy 

gydol datblygiad y tyrbin gwynt ... Yn wir, ni fyddent yn parhau hebddo gan fod y 

rhwystrau ariannol, technegol a deddfwriaethol yn parhau i’w gwneud yn heriol 

iawn i grwpiau cymunedol ddechrau prosiectau.   

Hoffai'r Aelodau gymeradwyo'r gwaith ardderchog a wneir gan Ynni Lleol, a 

mynegwyd eu dymuniad i weld grwpiau cymunedol yn parhau i gael eu cefnogi fel 

hyn. Yn benodol, clywsom am bwysigrwydd buddsoddi arian mewn prosiectau yn 

ystod y cam datblygu.  

A oes gennych unrhyw gynlluniau i sicrhau bod gwaith Ynni Lleol yn cael ei 

ehangu?  Mae’n bwysig sicrhau bod cyllid ar gyfer y cynllun hwn yn parhau er 

mwyn rhoi sicrwydd i weithredwyr y cynllun.  A allwch chi gadarnhau'ch cynlluniau 

yn hyn o beth? 

2. Mynediad at Gyllid 

Clywsom fod cynlluniau arfaethedig yng Nghymru yn dioddef o ganlyniad i'r 

newidiadau yn y Tariffau Cyflenwi sydd i ddod i ben ym mis Ebrill 2019.  Tynnodd 

y tystion sylw at ansefydlogrwydd cynlluniau sy'n dibynnu ar anwadalrwydd 

prisiau ynni cyfanwerth a'r anhawster y mae hyn yn ei achosi wrth chwilio am 
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fuddsoddwyr.  Roedd galwadau am gontract gwahaniaeth ar gyfer gwynt ar y tir a 

solar i bennu pris a fydd yn denu buddsoddwyr. 

Hefyd, mae ynni cymunedol wedi'i wahardd yn benodol rhag cael Rhyddhad 

Ardrethi Buddsoddiad Cymdeithasol. A ydych yn cytuno y byddai galw ar y 

Trysorlys i gael gwared â'r gwaharddiad hwn yn denu mwy o fuddsoddiad mewn 

ynni cymunedol yng Nghymru? 

Beth sy'n cael ei wneud yng Nghymru i sicrhau y gall prosiectau ynni cymunedol a 

buddsoddwyr cymdeithasol gael gafael ar gyllid cost isel i ddatblygu prosiectau? 

Drwy ddewis defnyddio ynni o ynni adnewyddadwy cymunedol, gall cyrff y sector 

cyhoeddus gyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 o ran ystyried goblygiadau hirdymor eu gweithredoedd. Deallwn fod 

rhwystrau o ran cydweddu cyflenwad a galw am ynni cymunedol, yn anad dim, 

galluogi mwy o fynediad i'r grid.  Serch hynny, byddem yn gwerthfawrogi gwell 

dealltwriaeth o beth yw'r anawsterau.   

A wnewch chi roi sylwadau ar yr alwad a glywsom i Lywodraeth Cymru ac 

awdurdodau lleol fod yn brynwr o ddewis ar gyfer ynni cymunedol ledled Cymru? 

3. Canllawiau cynllunio i gefnogi prosiectau ynni cymunedol 

Roedd yr Aelodau'n pryderu bod penderfyniadau gan awdurdodau cynllunio wedi 

arwain at oedi sylweddol gyda phrosiectau sydd, mewn rhai achosion, wedi eu 

gwneud yn anymarferol.   

Clywodd yr aelodau fod y rhai sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau cynllunio 

mewn awdurdodau lleol yn teimlo y dylai canllawiau Llywodraeth Cymru fod yn 

fwy eglur. Mewn llawer o achosion maent yn methu â gweithredu'r canllawiau hyn 

ar lawr gwlad.  Byddai gennym ddiddordeb mewn gwybod a ydych wedi cael 

adborth tebyg. 

A wnewch chi roi sylwadau ar y graddau y teimlwch y gellid cynnwys prosiectau 

ynni solar cymunedol o fewn y gyfundrefn datblygu a ganiateir? 
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Clywsom fod Ynni Lleol a Phartneriaethau Lleol yn sefydliadau ar wahân sy’n 

darparu cymorth ar wahân i awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol ac nad yw'r 

rhaniad hwn yn meithrin cydweithrediad. Sut rydych chi'n bwriadu annog mwy o 

gydweithio rhwng awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol? 

 

4. Ardrethi busnes a phrisiadau a gymhwysir i brosiectau ynni cymunedol 

 

Clywsom gan Cyd Ynni fod y sector yn croesawu’r rhyddhad ardrethi ar gyfer 

prosiectau trydan dŵr ar raddfa fach a gofynnwyd am i hyn gael ei ymestyn i bob 

prosiect ynni cymunedol. Dywedwyd fod newidiadau mewn ardrethi Busnes yn 

ystod y 12 mis diwethaf wedi arwain at gynnydd o tua 200 y cant mewn rhai 

achosion.  Dywedwyd wrthym fod y ffordd y mae llawer o'r cynlluniau trydan-dŵr 

yn cael eu prisio yn mynd â nhw dros y trothwy ar gyfer y Rhyddhad Ardrethi 

Busnesau Bach sydd mewn perygl o'u gwneud yn amhroffidiol. 

A fyddech cystal â nodi sut y bydd y trothwyon ar gyfer rhyddhad ardrethi busnes 

yn cael eu cyfrifo?  A fydd maint y fenter neu'r berchenogaeth yn cael ei ystyried? 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech egluro pryd y bydd y rhyddhad ardrethi ar gyfer 

cynlluniau trydan-dŵr bach a gyhoeddwyd yng nghytundeb y gyllideb ym mis 

Tachwedd 2017 yn dod i ben, neu gadarnhau a fydd yn parhau hyd ddiwedd y 

Cynulliad hwn. 

Mae’r ohebiaeth rhwng Ynni Cymunedol Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Gyllid, sydd ynghlwm yn Atodiad 1, yn rhoi rhagor o fanylion.  Buom yn trafod yr 

ohebiaeth hon cyn ein cyfarfod ac yn ein trafodaethau, cytunwyd y byddem yn 

hoffi gweld Llywodraeth Cymru yn ailystyried y penderfyniad i beidio ag eithrio 

pob prosiect ynni cymunedol o ardrethi busnes, fel sy’n digwydd yn yr Alban.  A 

wnewch chi roi gwybod inni am unrhyw drafodaethau a gawsoch gydag 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar y pwnc hwn? 
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5. Targedau ar gyfer cynhyrchu ynni yn lleol 

 

Yr adborth a gawsom yw bod targed Llywodraeth Cymru o gynhyrchu 1GW erbyn 

2030 yn realistig ac yn gyraeddadwy.  Fodd bynnag, pwysleisiwyd fod angen i'r 

ewyllys gwleidyddol a'r strwythurau fod ar waith i hwyluso hyn. Nodwyd mai’r oedi 

o ran cael caniatâd cynllunio gan awdurdodau lleol yw’r rhwystr mwyaf cyffredin i 

lansio prosiectau llwyddiannus. 

Mae'r Aelodau wedi awgrymu bod y targed cenedlaethol ar gyfer cynhyrchu ynni 

yn cael ei drosglwyddo’n dargedau sy'n cydweddu ag awdurdodau lleol.  Fel hyn 

gellir cyfrif amdanynt yn y broses o lunio Datganiadau Ardal a bydd ystyriaethau 

cynllunio lleol yn digwydd yng nghyd-destun targedau lleol ar gyfer cynhyrchu 

ynni cymunedol. 

Hefyd, gofynnodd yr Aelodau am fwy o dryloywder o ran lefelau ynni 

adnewyddadwy a gynhyrchir yng Nghymru a’r gyfran a gynhyrchir gan asedau 

cymunedol. A oes gennych unrhyw gynlluniau i gyhoeddi lefelau’r ynni 

adnewyddadwy a gynhyrchir yng Nghymru? A ydych yn cytuno â'r awgrym i 

ddatganoli targedau cenedlaethol i dargedau lleol sy'n cydweddu ag awdurdodau 

lleol? 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r materion hyn erbyn 8 Mawrth gan y 

byddai'n rhoi mwy o eglurder i'r rhai sy'n gweithio yn y maes hwn, a rhai newydd 

posibl i'r maes, a fydd yn dod â ni yn agosach at gyrraedd targed ynni cymunedol 

2030. 

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 


