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1.1 Mae Cymru mewn sefyllfa wleidyddol, amgylcheddol a chymdeithasol wahanol i'r un a roddodd y 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru National Assembly for Wales 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig 

Climate Change, Environment and 
Rural Affairs Committee  

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 
Cymru 

National Development Framework 

NHAMG (5) NDF 11 CCERA(5) NDF 11 
Ymateb gan Renewable UK Cymru Evidence from Renewable UK Cymru 

 
 
 
 
 
Datganiad RenewableUK Cymru i'r pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
ynghylch y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft 2020-2040 
  
Cyflwyniad 
 
Mae Renewable UK Cymru (RUKC) yn rhan o Renewable UK ac mae'n gyfrifol am hwyluso 
amgylchedd polisi ynni adnewyddadwy lle gall ei aelodau weithredu, gan eu helpu i dyfu eu 
busnesau a darparu cyfleoedd dylanwadu a rhwydweithio. 
 
Mae RUKC yn ddiolchgar i bwyllgor newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a materion gwledig Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru am ddarparu'r cyfle hwn i gyfrannu at graffu ar y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol (FfDC). Mae RUKC wedi cyfyngu ei sylwadau i ddatblygu ynni adnewyddadwy gwynt ac 
solar ar raddfa fawr a phrosiectau ynni adnewyddadwy eraill, hy polisïau NDF 10-13. 
 

1. Datganiad RUKC ynghylch cwmpas ac uchelgais yr NDF 
 

 
 

1.2 Mae’r FfDC yn genhedlaeth sy’n diffinio cyfle i roi fframwaith cynllunio newydd ar waith a all 
 ddatgloi potensial Cymru ’i gwrdd â heriau’r argyfwng hinsawdd datganedig. 

 

1.3 Mae RUKC yn croesawu yn gyffredinol agwedd gadarnhaol Llywodraeth Cymru tuag at ynni 
adnewyddadwy a'r ymdrechion a wnaed i adlewyrchu hyn yn naratif a pholisïau'r FfDC, a grynhoir fel 
a ganlyn2: “Mae heriau newid yn yr hinsawdd yn galw am weithredu ar frys ar allyriadau carbon a 
 rhaid i’r system gynllunio helpu Cymru i arwain y ffordd wrth hyrwyddo a darparu cymdeithas 
ddatgysylltiedig gystadleuol, gynaliadwy. Bydd ymrwymiadau a thargedau datgarboneiddio ac ynni 
adnewyddadwy yn cael eu trin fel cyfleoedd i adeiladu economi carbon isel mwy gwydn a theg, 
datblygu seilwaith trafnidiaeth glân ac effeithlon, gwella iechyd y cyhoedd a chynhyrchu swyddi 
 medrus mewn sectorau newydd. ” 

 

1.4 Mae RUKC yn gwerthfawrogi bod cyfyngiadau parhaus ar allu Llywodraeth Cymru i ddatblygu a 
rheoli dull cyfannol o ymdrin â'r agenda datgarboneiddio tra nad oes ganddi reolaeth lawn o hyd 
dros faterion fel trosglwyddo trydan a threfn brydlesu Ystâd y Goron ar gyfer datblygu ynni morol. 
Fodd bynnag, roedd cydberthynas system ynni'r DU yn amlwg yn ystod y digwyddiad Datgysylltu 
Galw Amledd Isel diweddar ar Awst 9fed, 2019 lle cafodd miloedd lawer o gwsmeriaid o Gymru eu 

cyd-destun i'r targedau a osododd ar gyfer cyflenwi a pherchnogi ynni adnewyddadwy yn 2017.1 
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1.5 Mae hyn yn cefnogi safbwynt RUKC na ddylai’r FfDC fod yn ‘dawel’ ar y gefnogaeth sy’n ofynnol 

heffeithio dros dro. 
 

 
 gydnerth a diogel o bosibl. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad at wynt alltraeth (a seilwaith ar y tir sy'n 

ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy arall a sut y gall y technolegau hyn gyfrannu at system ynni 
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2. Datganiad RUKC ar gynigion polisi NDF ar gyfer Ynni Adnewyddadwy 
 
2.1 Mae RUKC yn cydnabod bod uchelgais a chwmpas yr FfDC yn cynrychioli newid sylweddol o’r 
Nodyn Cyngor Technegol 8 sy’n mynd allan ‘Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy’ (Gorffennaf 
2005) (TAN8). Cyfyngodd TAN8 gyfleoedd i ddatblygu prosiectau> 25MW yn bennaf i'r Ardaloedd 
Chwilio Strategol (SSAs) a darparodd gyfleoedd cyfyngedig ar gyfer prosiectau 5-25MW, ond mae'r 
FfDC yn rhagweld y bydd prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr (> 10MW) yn cael eu 
hystyried ym mhob ardal y tu allan i'r rhai sydd â rhai arbennig dynodiadau. Mae RUKC yn croesawu 
hyn. 
 
2.2 Cred RUKC y dylai'r geiriad polisi a amlinellir ym mholisi 10 fod yn berthnasol i bob ardal y tu 
allan i NPs ac AHNE (hy y rhai a ddiffinnir ar hyn o bryd fel yr ardaloedd 'coch' o fewn dull 'goleuadau 

gysylltiedig â datblygu gwynt ar y môr) a datblygu ynni a fydd yn hwyluso ynni adnewyddadwy, e.e. 
hydro wedi'i bwmpio 

 

1.6 Nid yw'r FfDC ychwaith yn darparu fframwaith gwneud penderfyniadau cadarn ar gyfer unrhyw 
fath arall o DNS nad yw'n gysylltiedig ag ynni e.e. datblygiad cysylltiedig â maes awyr, rheilffyrdd, 
priffyrdd. 

 

1.7 Mae RUKC yn ymwybodol o'r her o ddylunio polisi sy'n darparu cryn dipyn o anrhagweladwyedd 
economaidd a gwleidyddol yn y dyfodol agos a thros y tymor hwy. Fel y nodwyd yn Rhagair y Prif 
Weinidog, “Mae’n anodd dychmygu sut y gallai’r byd edrych yn 2040”3 

 

1.8 Mae RUKC yn credu y dylai Llywodraeth Cymru fynegi cyfeiriad teithio clir o ran safle Cymru ’yn y 
dyfodol fel allforiwr pŵer net yng nghyd-destun yr FfDC. Dylai hyn gynnwys ei ddadansoddiad o sut 
mae datgarboneiddio gwres a chludiant yn debygol o effeithio ar y galw am drydan adnewyddadwy. 
Gyda phwyslais polisi cynyddol ar fudd lleol, mae Cymru yn dal i elwa o gynnydd mewn trydan 
adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol, ond mae'r sefyllfa bolisi ar allforio trydan o ynni 
adnewyddadwy yn parhau i fod yn aneglur. 

 

1.9 Cred RUKC y byddai'r ddogfen ymgynghori hefyd wedi elwa o ddarparu rhywfaint o 
fewnwelediad i farn Llywodraeth Cymru o'r rhyngweithio yn y dyfodol rhwng y galw cynyddol 
disgwyliedig sy'n deillio o ddatgarboneiddio gwresogi a thrafnidiaeth, yr angen am dechnolegau ynni 
adnewyddadwy cyflenwol a'r angen i uwchraddio'r trosglwyddiad trydan. a rhwydweithiau 
dosbarthu yn rhanbarthau Cymru a rhyngddynt. Mae RUKC yn awgrymu y dylai'r FfDC gydnabod yr 
angen tebygol am well seilwaith grid i gyflawni datgarboneiddio yn y dyfodol. 

 

1.10 At hynny, nid yw'r FfDC yn ystyried fawr ddim yr her enfawr i ddatgarboneiddio gwres y tu hwnt 
i sefydlu Rhwydweithiau Gwres Dosbarth ac i gynnig cefnogaeth “lle bynnag y maent yn hyfyw”4. 
Gellid bod wedi rhoi mwy o ystyriaeth i fap ffordd datgarboneiddio lle gallai fod angen i 
drydaneiddio gwresogi a chludiant ac ail-bwrpasu'r rhwydwaith dosbarthu nwy chwarae rolau 
strategol wrth ddarparu datrysiad ‘stryd wrth stryd’ i ddatgarboneiddio. 

 

1.11 I grynhoi, mae RUKC yn credu nad oes gan yr FfDC weledigaeth strategol uno ar gyfer system 
ynni Cymru ’yn y dyfodol. Gellid bod wedi sicrhau mwy o gydbwysedd rhwng cynnig dulliau polisi 
penodol ar gyfer technolegau penodol a chynnig golwg fwy cydlynol ar sut y bydd angen i'r system 
ynni ddarparu ar gyfer gwres a chludiant datgarboneiddio. 
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3. Datganiad RUKC ar y meysydd blaenoriaeth arfaethedig ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy. 
 
3.1 Cynhaliodd RUKC ymarfer mapio i sefydlu’r cyfle y gellir ei ddatblygu yn debygol (% yr ardal heb 
gyfyngiadau) o’r 11 maes blaenoriaeth a nodwyd fel meysydd blaenoriaeth ‘gwynt yn unig’. (h.y. 
roedd yn eithrio meysydd blaenoriaeth 2, 4, 12 a 13 sydd wedi’u dynodi’n feysydd blaenoriaeth 
‘solar yn unig’). 
 
3.2 Mae RUKC wedi ymgysylltu â chydweithwyr yn y sector ynni adnewyddadwy solar a'r 
Gymdeithas Masnach Solar (STA). Ei ddealltwriaeth yw y bydd yr STA yn ymgysylltu â'r FfDC ac yn 
darparu ei farn yn annibynnol. 
 
3.3 Yn ôl dadansoddiad RUKC, mae cyfanswm arwynebedd y cyfle y gellir ei ddatblygu (heb 
gyfyngiadau) ar gyfer yr 11 ardal flaenoriaeth sy'n ymwneud â gwynt ar y tir yn cyfateb i oddeutu 5%. 

traffig' arfaethedig Llywodraeth Cymru)5, trwy gymhwyso meini prawf priodol. dull seiliedig. Mae 
dadansoddiad RUKC yn dangos y bydd yn rhaid i gyfran sylweddol, os nad mwyafrif y datblygiad 
ddod o ardaloedd y tu allan i'r Ardaloedd a Ffefrir a ddiffinnir ar hyn o bryd. 

 
 
 

2.3 Nid yw RUKC yn eiriol dros ‘carte blanche’ ar gyfer datblygu. Mae'n annhebygol iawn y byddai 
unrhyw ddatblygwr yn ceisio sefydlu prosiect mewn meysydd sy'n cario, er enghraifft, Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI), Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) neu Ardal Amddiffyn 
Arbennig (SPA). Yn hytrach, mae RUKC yn ffafrio polisi synhwyrol sy'n seiliedig ar feini prawf y mae ei 
ethos â rhagdybiaeth o blaid newid tirwedd mewn ardaloedd y tu allan i'r rhai sydd â dynodiadau 
arbennig. Byddai hyn yn ymddangos yn fwy cydnaws â'r newid sylweddol sy'n ofynnol i gwrdd â her 
yr argyfwng hinsawdd datganedig a'r uchelgais sero net. Dyma hefyd y dull a awgrymir gan Bolisi 
Cynllunio Cymru: 

 

“Dylai awdurdodau cynllunio roi pwys sylweddol ar dargedau Llywodraeth Cymru i gynyddu 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel, fel rhan o'n dull cyffredinol o fynd i'r afael â newid yn 
yr hinsawdd a chynyddu diogelwch ynni. Mewn amgylchiadau lle mae tirwedd warchodedig, 
bioamrywiaeth a dynodiadau ac adeiladau hanesyddol yn cael eu hystyried yn y broses benderfynu, 
dim ond yr effeithiau anadferadwy uniongyrchol ar safleoedd ac adeiladau a ddiogelir yn statudol a'u 
lleoliadau (lle bo hynny'n briodol) y dylid eu hystyried. Ymhob achos, dylid rhoi cryn bwys ar yr angen 
i gynhyrchu mwy o ynni o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel, er mwyn i Gymru gyrraedd ei 
thargedau carbon ac adnewyddadwy.6 ” 

 
 

2.4 Mae RUKC wedi dadlau’n gyson na ddylai ‘llinellau ar fapiau’ fod yn sail i iteriadau dilynol o bolisi 
cynllunio yn dilyn TAN8. Fe wnaeth y model SSA yn TAN8 ennyn cryn ewyllys mewn cymunedau lleol 
ac awdurdodau cynnal yr oedd newid tirwedd ar eu cyfer, o ran prosiectau ynni adnewyddadwy a'u 
cysylltiadau grid cysylltiedig, yn cael eu hystyried yn 'fait accompli', gan danio gwrthwynebiad 
annirnadwy eisoes i ynni adnewyddadwy. datblygiad (gwynt ar y tir). Mae'n resyn felly nad yw'n 
ymddangos bod barn y diwydiant sy'n ymwneud â'r model ‘meysydd blaenoriaeth’ arfaethedig wedi 
cael ei hystyried. 

 
 
 



7 UK Committee on Climate Change (May 2019) Net Zero: The UK’s contribution to stopping global warming  

3.6 Ar gyfer y ddau ymarfer, bydd yn bwysig nodi ei bod yn annhebygol y bydd y gallu dangosol 
potensial y gellir ei ddatblygu (MWs) mewn ardal yn golygu hy byddai cyflawni lefel benodol o 
gapasiti MW mewn ardal yn debygol o fod angen gallu llawer uwch y gellir ei ddatblygu. 
 
3.7 Felly, barn RUKC yw bod y meysydd blaenoriaeth fel y'u drafftiwyd yn annhebygol iawn o fod yn 
addas at y diben naill ai mewn perthynas â'r uchelgais a nodir yng nghanlyniad 11 yr FfDC (gweler 
uchod 1.3) neu yng nghyd-destun Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd barn cwrdd â her netzero: 
 
“Gallai cynhyrchu adnewyddadwy fod bedair gwaith heddiw, gan ofyn am adeiladu parhaus a 

chynyddol rhwng nawr a 2050, wedi'i ategu gan opsiynau pŵer carbon isel cadarn fel pŵer niwclear 
a dal a storio carbon (wedi'i gymhwyso i fiomas neu blanhigion sy'n llosgi nwy)”7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yn yr ardaloedd hyn, mae'n debygol y byddai'r mwyafrif helaeth o gyfleoedd y gellir eu datblygu yn 
ymwneud â safleoedd â llai na 10MW, ac felly nid o fewn cylch gwaith yr NDF. 
 
3.4 Mae RUKC yn cynnal ymarfer mapio pellach gan gymhwyso dull meini prawf o ddatblygu 
prosiectau gwynt ar y tir (yn hytrach na’r dull ‘ardal flaenoriaeth’). Y pwrpas yw sefydlu i ba raddau y 
byddai'r dull hwn yn darparu maes mwy o gyfle y gellir ei ddatblygu a chodiad cymesur yn y capasiti 
posibl ar gyfer gwynt ar y tir. 
 
3.5 N.B. Bydd dadansoddiad manwl RUKC o’r meysydd blaenoriaeth a chanlyniadau ei ymarferion 
mapio, gan gynnwys y cyfyngiadau / meini prawf y mae wedi’u defnyddio er mwyn cynhyrchu ei 
ganlyniadau, yn cael eu cyflwyno fel rhan o’i ymateb ymgynghori ffurfiol i Lywodraeth Cymru. 
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