
 

“Ailgyfeirio’r dŵr a’r gwynt i felinau’n hunain: 

atebion lleol i gwrdd ag anghenion ynni lleol” 

Eisteddfod Ynys Môn, 7fed o Awst 2017 

 

Nodyn o’r digwyddiad 

 

Cynhaliodd Sefydliad Materion Cymreig, ynghyd â Lab Cynaliadwyedd Prifysgol 

Bangor, drafodaeth banel yn yr Eisteddfod Genedlaethol Ddydd Llun y 7fed o Awst. 

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol 2017 ar Ynys Môn, lleoliad perffaith gan mai hi 

yw’r 'Ynys Ynni’. Cadeiriwyd y digwyddiad gan Dr Einir Young, Cyfarwyddwr 

Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor, ac mi groesawodd hi’r mynychwyr, gan ei gwneud 

yn glir mai pwrpas y digwyddiad oedd helpu cymell cymunedau i gydweithio gyda’i 

gilydd ac i hwyluso syniadau newydd. 

 

Canolbwyntiodd y digwyddiad ar yr hyn y gall unigolion a chymunedau eu gwneud 

drostynt eu hunain i gwrdd â’r galw lleol am ynni, i leihau tlodi tanwydd a chadw’r 

buddiannau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn yr ardal leol 

i bobl leol. Bu cynrychiolwyr o gynlluniau ynni cymunedol llwyddiannus yn rhannu 

ac adlewyrchu ar eu profiadau ymarferol yn ystod y digwyddiad. 

 

Mi aeth Dr Paula Roberts ati i ddechrau’r drafodaeth drwy rannu profiad Ynni 

Padarn Peris. Dechreuwyd y fenter gan grŵp o unigolion oedd wedi hen flino ar weld 

adnoddau’r ardal yn cael eu defnyddio i fanteisio pocedi unigolion a chwmnïau o bell. 

Bellach, mae cornel bach o Wynedd wedi bod yn gwneud argraff ar y byd ynni 

cymunedol ar hyd y tair blynedd ddiwethaf, ac mae hyn yn bennaf o achos 

dyfalbarhad gwirfoddolwyr. Mae cynllun hydro Ynni Padarn Peris wedi defnyddio 

adnoddau naturiol yr ardal er budd i’r gymuned leol. Mi wnaeth Dr Roberts 

bwysleisio bod Cymru, i raddau, ar ei hôl hi o ran cynhyrchu ynni adnewyddadwy a 

pherchnogaeth gymunedol ac y dylem wneud mwy o’r adnoddau naturiol sydd 

gennym. 



 

Thema gref drwy gydol y digwyddiad oedd yr her fawr i sicrhau fod y prosiectau hyn 

yn  gweithio’n ymarferol.  Roedd hi’n glir bod llawer o’r cynlluniau ynni cymunedol 

yn cael eu hysgogi gan wirfoddolwyr sydd ddim yn gwybod llawer am y broses 

gynllunio a phrosesau eraill ar y dechrau. Dywedodd Dr Roberts bod “angen llond 

dwrn o bobl i ddechrau’r prosiect” a bydd y buddiannau sy’n deillio o hyn yn 

gorbwyso’r heriau wrth i’r cynllun gael ei sefydlu ac ynni glân a chynaliadwy yn 

dechrau cael ei gynhyrchu. 

Roedd` na bwyslais ar y ffaith bod prosiectau fel hyn yn gweithio er gwaetha’r 

‘system’. Mae cynlluniau o’r math yn cymryd blynyddoedd i`w hadeiladu. Mae’r 

mwyafrif yn cymryd 3+ o flynyddoedd i ddod i fod, ac mi all gymryd blwyddyn i’r 

grŵp (wedi iddo ddod at ei gilydd)  weithio allan sut beth fydd y busnes, blwyddyn i 
fanwl diwnio’r cynllun,  a blwyddyn arall i godi arian ac adeiladu’r gwaith. Yn 

anffodus, mae polisïau a maint y gefnogaeth yn newid ar raddfa gyflymach na hyn, 

a’r her fwyaf i gynlluniau o’r math yw’r ansicrwydd polisi/gwleidyddol. Mae angen i 
bob menter ynni, beth bynnag fo’r maint, gael amser i ddatblygu a sefydlogi, ond nid 

oes gan y cwmnïau bach y gallu i ymdopi gyda llawer o newidiadau annisgwyl. Ta 

waeth am hynny, er gwell neu er gwaeth mae’r mwyafrif o brosiectau tebyg wedi bod 

yn llwyddiannus er gwaetha’r newidiadau i bolisïau a strategaethau gwleidyddol. 

 

Mae Ynni Padarn Peris bellach yn cynhyrchu 55kWpan ei bod hi’n bwrw glaw, a 

chynhyrchu tua £10,000 yn flynyddol  i fuddsoddi yn ei chronfa gyllid cymunedol, 

ond mae’n bosib y gall hyn newid yn sgìl newidiadau i’r drethu busnes. Mae `na 

botensial iddo gyfrannu at ddatblygiad economaidd. Mi allai’r buddiannau 

cymdeithasol yn aml fynd ymhellach na’r buddiannau economaidd trwy annog 

entrepreneuriaeth, trwy fagu hyder mewn unigolion yn eu gallu ac yng ngallu eu 

cydweithwyr. Esboniodd Dr Roberts bod mwy o fuddiannau ar y ffordd o ganlyniad i 
raglen PhD newydd a fydd wedi’i chyllido gan y cwmni. 

 

Y fantais fawr o berchnogaeth yw gallu cadw rheolaeth dros yr elw a ble mae 

hwnnw’n mynd. Roedd 'na thema gyffredin trwy’r digwyddiad yn adlewyrchu mai un 

o’r pethau mwyaf boddhaol i ddod o’r broses oedd y cynllun cyfranddaliadau 

cymunedol yn enwedig gan fod y mwyafrif o’r buddsoddiad yn dod o ffynonellau 

lleol. Nid oedd cyllido neu godi arian yn gyffredinol wedi bod yn rhwystr yn achos 

Ynni Padarn Peris am fod yna achos busnes cadarn ar gyfer y cynllun. 

 

Wrth amlinellu manylion cynllun Ynni Ogwen (cynllun hydro cymunedol ym 

Methesda, Dyffryn Ogwen) adleisiodd Meleri Davies y ffaith hon hefyd gan ddweud 

bod 85% o fuddsoddiad y cynllun yn dod o’r ardal leol. O fewn cyfnod o ddau fis, 

roedd swm o £459,600 o gyfranddaliadau wedi eu gwerthu. Roedd hyn yn golygu 



bod holl gostau adeiladu’r cynllun hydro wedi eu codi heb fynd at fanc masnachol i 
gael benthyciad.  O ran gwerth y buddsoddiad, roedd yn gyfystyr â £476,377 dros 

dair blynedd ac mae pob £1 a fuddsoddwyd yn gyfwerth â £4.71 mewn elw 

cymdeithasol ar y buddsoddiad. Mae hyn yn golygu cyfanswm budd cymdeithasol  o 

£2.25 M. 

 

Mae gan y cynllun hwn gynhwysedd o 100kw, a bydd yn cynhyrchu tua 500,000kwh 

yn flynyddol ac amcangyfrifir y bydd elw o £450,000 yn cael ei fuddsoddi mewn 

prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol dros y 20 mlynedd  nesaf. Hefyd, 

roeddent yn gallu cynnig gwaith i bobl leol gyda chytundebwyr o Wynedd a rheolwr 

prosiect o Fethesda. 

 

 

Mae Ynni Ogwen yn gynllun cymunedol mewn pob ystyr o’r gair; mae egni pobl leol 

wedi mynd ati i greu’r cynllun a bydd pobl leol yn elwa o unrhyw fudd cymunedol a 

ddaw. Serch hynny, roedd Meleri’n pwysleisio gymaint o ymrwymiad cymunedol 

oedd ei angen i lwyddo yn y maes hwn, gan gynnwys, llawer o ymrwymiad gan 

ysgolion a gwahanol sefydliadau cymunedol eraill. 

 

Dywedodd Meleri fod grym yr afon, yn ogystal â grym y bobl, yn allweddol. Wedi 

negodi gyda Chyfoeth Naturiol Cymru am dros 12 mis, gan gynnwys nifer o 

astudiaethau a fu’n edrych ar yr effaith amgylcheddol (e.e. pysgod, ystlumod a 

choed), bu rhaid iddynt leihau maint y cynllun o 500kw i 100kw er mwyn sicrhau 



nad oedd yn mynd i gael effaith niweidiol ar yr afon. Mi aeth ymlaen i sôn nad oedd 

gan y mwyafrif o grwpiau cymunedol gronfa ariannol fawr i dalu am yr astudiaethau 

angenrheidiol neu’r wybodaeth fewnol i ddehongli’r holl astudiaethau sy’n cael eu 

comisiynu. Yn achos Ynni Ogwen, gwnaethpwyd nifer o geisiadau i helpu cyllido’r 

cyfnod cyn-gynllunio/echdyniad, a daeth y rhan fwyaf oddi wrth Lywodraeth Cymru. 

Mi nododd Meleri fod y cynllun wedi cael llawer o help gan Ymddiriedolaeth Arbed 

Ynni sy’n rhan o raglen Ynni Lleol Llywodraeth Cymru. Ymhellach, yn ystod y cyfnod 

negodi, cyhoeddwyd toriadau arwyddocaol i’r tariff bwydo i mewn cyn diwedd 2015. 

Mi wnaeth hyn newid neu ddifetha cynlluniau busnes llawer o fudiadau cymunedol 

ar draws Cymru. Yn achos Ynni Ogwen, newidiwyd y cynllun busnes ar fyr rybudd ar 

ôl i’r  arian gael ei fuddsoddi. 

 

Mi gymerodd proses cynllunio Ynni Ogwen gryn amser, a chyfrannodd hyn at golli 

allan ar y tariffau bwydo i mewn uchel. Yn ffodus, nid oedd hwn yn angheuol i’r 

cynllun. Tua £24,000 oedd cost cysylltu gyda’r grid cenedlaethol oedd ddim yn 

rhwystr rhy fawr; dywedodd fod y gost i rai cymunedau’n nes at £100,000. Nawr bod 

y cynllun ar waith, mae yna heriau yn eu hwynebu o hyd, ac un o’r bygythiadau 

mwyaf yw’r cynnydd mewn trethi busnes. Terfynodd Meleri ei chyflwyniad trwy 

amlinellu buddiannau positif y cynllun gan ddweud ei bod “yn annog pawb i gael 

cynnig”.  I raddau, mae’r cynllun wedi bod fel catalydd neu gaseg eira sydd wedi 

arwain tuag at brosiectau cyffrous eraill. 

 

Amlinellodd ein siaradwr olaf, Dr Prysor Williams, fanylion am Brosiect Dŵr Uisce, 
sy’n dod at derfyn ei flwyddyn gyntaf. Mi gafodd ei sefydlu er mwyn gwella 

cynaladwyedd hirdymor y cyflenwad dŵr, sut mae dŵr yn cael ei drin a’i ddefnyddio 

yn yr Iwerddon a Chymru.  Mae’n gwneud hyn drwy ddatblygu platfformau technoleg 

arloesol, asesiadau effaith economaidd ac amgylcheddol, a datblygu polisi a 

chanllawiau ymarfer gorau i hyrwyddo atebion integredig carbon isel ac egni smart 

ar gyfer y sector ddŵr. Mae Dŵr Uisce yn cael ei gyllido’n rhannol gan y Gronfa 

Ddatblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF) drwy Raglen Iwerddon Cymru 2014 

-2020, ac sy’n bartneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Choleg y Drindod, Dulyn. 

 

Mae’r prosiect yn ystyried y defnydd o ddŵr a’i effaith ar newid yn yr hinsawdd, gyda 

Prysor yn nodi bod gan ddŵr effaith amgylcheddol ddwys. Ym marn Prysor nid oes 

digon o siarad am ddŵr a’i effaith ar garbon. Mae cyfran fawr o’r ynni a ddefnyddir 

yn y gymdeithas yn dod o’n defnydd o ddŵr. Mae `na ddwy ran i’r prosiect: mae un 

yn canolbwyntio ar adfer ynni  o’r diwydiant dŵr; a’r llall yn canolbwyntio ar yr adfer 

dŵr gwastraff. Mae’r prosiect yn cyfuno arbenigedd technolegol a pheirianneg, 

busnes ac economeg, gwyddorau cymdeithasol, a’r gwyddorau naturiol er mwyn dod 

o hyd i atebion i rai o’r heriau sy`n wynebu’r diwydiant dŵr. 



 

Mi wnaeth Prysor amlygu’r ffaith fod llawer iawn o ddŵr yn cael ei gludo drwy 

bibellau o’r ucheldiroedd i’r iseldiroedd. O ystyried y grym, sut allwn atal colledion? 

Mae yna dwf aruthrol yn y gwasgedd wrth i’r dŵr lifio trwy’r pibellau gan, weithiau, 

arwain at rwygiadau yn y pibellau. Dywedodd Prysor fod rhan gyntaf y prosiect yn 

edrych ar osod micro-dyrbiau bach tu fewn i’r system cludiant dŵr sy`n bodoli’n 

barod. Yr amcan wedyn yw dal a defnyddio’r ynni sy`n cael ei wasgaru o’r pibellau i 
atal rhwygiadau. Yn naturiol, er mwyn gwneud hyn, mi fydd y prosiect yn 

cyd-weithio’n agos gyda’r diwydiant dŵr. 

 

Bydd ail ran y rhaglen yn canolbwyntio ar wres. Mae berwi dŵr yn broses sy`n 

cymryd llawer o ynni. Mae llawer o’n diwydiannau hefyd yn defnyddio llawer o ddŵr. 

Mae ysbytai a gwestai hefyd yn defnyddio llawer o ynni i dwymo dŵr  o tua 5-100C i 
400C. Yn aml (ee mewn cawod) mi fydd y dŵr twym yn llifo lawr y draen o fewn 

ychydig eiliadau, gan wastraffu llawer o ynni. Mi fydd y prosiect yn defnyddio 

technoleg i ddal yr egni hwn. 

 

Dywedodd Prysor fod Dŵr Cymru, sy`n wynebu targedi heriol yn ymwneud ag ôl 

troed carbon, wedi dangos llawer o ddiddordeb yn y prosiect. Soniodd Prysor am y 

nifer o heriau a wynebodd y prosiect. Un o rheiny oedd dylunio system beirianneg a 

allai ymdopi gyda’r galw am ddŵr. Roedd cost yn her arall, er bydd y prosiect yn 

arwain at arbed llawer o arian a CO
2 pob blwyddyn. Gwelwyd cyfleoedd eraill yn dod 

o’r prosiect gan gynnwys lleihad yn y gwastraff o ddŵr a chynnydd mewn ynni. 

 

Bu’r trafodaethau gyda’r gynulleidfa’n canolbwyntio ar yr angen i gael  yswiriant wrth 

sefydlu’r math gynlluniau oherwydd yn newidiadau cyson mewn polisïau a’r effaith 

ar fodelau busnes. Dyma’r math o heriau mae polisi’r SMG i Ail-egnio Cymru yn 

chwilio i'w hateb. Pan ofynnodd un aelod o’r gynulleidfa gwestiwn am y ffaith nad 

oedd Cymru’n cyflawni ei llawn botensial, dywedwyd ei bod hi’n hanfodol i Gymru 

gael gweledigaeth hirdymor. Ar ôl derbyn cwestiwn ynghylch p’un ai bod Prosiect 

Dŵr Uisce yn ystyried defnyddio’r llif rheolaidd o ddŵr sy’n llifo dros yr argae i 
mewn i’r afon (e.e. Cwm Elan) defnyddio’r llif hwn fel modd o gyflenwi ynni trydanol 

(ac osgoi gwastraff ynni), dywedodd Prysor fod cwmnïau yn dangos diddordeb 

cynyddol yn y syniad o ddefnyddio dŵr fel deunydd i hybu’r cyflenwad ynni. 

 

Mi ddaeth y digwyddiad i ben gyda Grant Peisley o gwmni DEG yn cyhoeddi bod 

“Cyd Ynni”, sef rhwydwaith o gwmnïau ynni lleol yng Ngogledd Cymru, wedi cael 

£250,000 oddi wrth Gronfa Loteri Fawr’ i'w galluogi nhw i gyflogi dau o bobl i 
ddatblygu prosiectau pellach yn ymwneud ag ynni adnewyddadwy ar draws 



 

cymunedau Cymru. Mi gynigodd Grant ddiolch i’r Gronfa Loteri Fawr’ ar ran Cyd 

Ynni. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


