
Croeso i sesiwn wybodaeth Fferm Ynni Solar Elwy
Mae Solarcentury yn ystyried datblygu fferm ynni solar (paneli solar a batris) yn eich cymuned.  

Mae heddiw yn gyfle i’w chyflwyno i chi a cheisio adborth a safbwyntiau cychwynnol i helpu i lunio  
ei dyluniad.

 
  

Heddiw:
 

Darllenwch y wybodaeth yma yn eich amser eich hun.

I wybod mwy am ein busnes neu’r cynllun hwn, gofynnwch i un o’n tîm. 
 
 
 
 

Rydym yn croesawu eich sylwadau i helpu i lunio’r cynlluniau. 
Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch roi adborth:

1. Defnyddiwch y ffurflen ar-lein sydd ar gael ar wefan ein prosiect: www.solarcentury.com/elwy

2. Llenwch y ffurflenni adborth papur yma

3. Ewch i sesiwn wybodaeth ddiweddarach

4. Siaradwch ag un o’n tîm

5. Ysgrifennwch atom: Elwy Solar Energy Farm (UK),  
90 Union Street, London, SE1 0NW

6. E-bostiwch ni: elwy@solarcentury.com 

Camau nesaf:
Ar ôl i ddyluniad Fferm Ynni Solar Elwy gael ei gwblhau yn ddiweddarach eleni, bydd Solarcentury yn 

rhannu’r manylion eto. Byddwn yn cynnal mwy o gyfarfodydd a sesiynau galw heibio lleol mwy i drigolion, 
busnesau a grwpiau cymunedol weld y cynlluniau manwl. Bydd hyn cyn cyflwyno unrhyw gais cynllunio yn 

ystod y cam ymgynghori ffurfiol cyn gwneud cais cynllunio. 

Diolch am ddod heddiw, rydym yn gwerthfawrogi eich amser. 
Gobeithiwn y bydd y wybodaeth ganlynol yn ddefnyddiol i chi. 

 Sganiwch  
am y wefan



Cymru Adnewyddadwy 
 
Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru darged 
o fodloni 70% o alw trydan Cymru o ffynonellau 
trydan adnewyddadwy Cymru erbyn 2030. 

Yn 2018 cyrhaeddodd Cymru’r garreg filltir 
drawiadol o 50% o’r trydan yn cael ei gynhyrchu 
gan ynni adnewyddadwy. Roedd hyn wedi 
cynyddu o 19% yn 2014 a 48% yn 2017, yn 
ôl Cynhyrchu Ynni yng Nghymru 2018. Fodd 
bynnag, mae angen mwy o brosiectau ynni 
adnewyddadwy i gyrraedd y targed o 70%.

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru Argyfwng Hinsawdd. Mae Gweinidogion 
Cymru wedi dangos eu hymrwymiad i ddelio ag 
anhrefn hinsawdd ac mae’n bwysig bod cwmnïau 
fel Solarcentury yn cefnogi’r hwb a’r penderfyniad 
hwnnw i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ac 
ymarferol hefyd. Credwn y gallai Fferm Ynni Solar 
Elwy fod yn rhan o’r ateb.

Sir Ddinbych Adnewyddadwy

“Mae’r Cyngor yn cefnogi mabwysiadu 
technolegau ynni adnewyddadwy i fynd i’r afael 
ag effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae gan 
dechnolegau ynni adnewyddadwy ran bwysig i’w 
chwarae, gan fanteisio ar yr adnoddau naturiol 
yng Nghymru. Fodd bynnag, rhaid cydbwyso 
cefnogaeth ar gyfer ynni adnewyddadwy â’n 
hymrwymiadau a’n dyheadau i warchod a gwella 
treftadaeth naturiol, gan gynnwys ansawdd ac 
amrywiaeth yn Sir Ddinbych.” (Canllaw Cynllunio 
Atodol Ynni Adnewyddadwy, 2016, Cyngor Sir 
Ddinbych).

Mae Solarcentury yn cydnabod pa mor hanfodol 
yw’r cydbwysedd cadwraethol hwn: 

• Pryd bynnag y byddwn yn cynnig fferm ynni   
 solar newydd, rydym yn creu cynllun rheoli v  
  cynefinoedd, yn rhoi manylion ynghylch beth   
  y byddwn yn ei wneud i wella’r safle ar ôl ei    
 adeiladu. Gall y cynigion hyn gynnwys dolydd   
 blodau gwyllt, plannu gwrychoedd a choed a   
 darparu blychau adar ac ystlumod.

•  Trwy dynnu tir allan o gynhyrchu amaethyddol   
 dwys, mae ffermydd ynni solar hefyd yn cynnig  
 cyfleoedd sylweddol i hyrwyddo bywyd     
 gwyllt a gadael i dir orffwys. 

•  Mae nifer o elusennau a sefydliadau            
  amgylcheddol yn cefnogi ffermydd ynni    
  solar gan gynnwys Natural England,           
  Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn a’r RSPB.

Nododd ymchwil Cyfeillion y Ddaear a ryddhawyd 
ym mis Hydref 2019, o ran ynni adnewyddadwy,  
pe bai Sir Ddinbych yn cyfateb i’r ardaloedd 
Cyngor lleol tebyg gorau yng Nghymru, byddai 
ganddi 228 MW. Ar hyn o bryd mae ganddi 46 
MW. Mae Cyfeillion y Ddaear yn cynghori y dylid 
cynyddu hyn.

Byd Adnewyddadwy

 Sganiwch  
am y wefan



Pa ganiatâd sydd ei angen? 
Cyn ei adeiladu, bydd angen caniatâd cynllunio 
ar Fferm Ynni Solar Elwy. Bydd Solarcentury yn 
llunio cais cynllunio sy’n asesu, ymhlith pethau 
eraill, effaith amgylcheddol, gweledol ac ecolegol 
y safle.

Oherwydd maint Fferm Ynni Solar Elwy, yng 
Nghymru caiff ei ystyried yn Ddatblygiad o 
Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS). Mae ceisiadau 
cynllunio ar gyfer prosiectau DNS yn cael eu 
hadolygu gan yr Arolygiaeth Gynllunio yng 
Nghaerdydd yn lle’r awdurdod cynllunio lleol  
yn Sir Ddinbych. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n 
asesu’r cais cynllunio ac yn ymgynghori â nifer o 
bartïon a sefydliadau perthnasol (gan gynnwys 
Cyngor Sir Dinbych) i ofyn am eu barn ac i sicrhau 
bod y cynllun arfaethedig yn cwrdd â’r gofynion 
cynllunio. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn 
gwneud argymhelliad i Lywodraeth Cymru a bydd 
y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn gwneud  
y penderfyniad terfynol. 
 
Os rhoddir caniatâd cynllunio, yna gall 
Solarcentury adeiladu’r fferm ynni solar. Mae 
Solarcentury yn rheoli’r broses gyfan - o gamau 
cynnar ymgysylltu â’r gymuned, i gyflwyno cais 
cynllunio, i ariannu, adeiladu a gweithredu’r fferm 
ynni solar. 

Rydym yn ymgysylltu â chymunedau cyn  
cyflwyno unrhyw gais cynllunio ac rydym yn 
croesawu awgrymiadau a meddyliau.  
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Y lleoliad

Mae dod o hyd i leoliad addas ar gyfer fferm  
ynni solar yn weithred gydbwyso ofalus.

Mae’r safle arfaethedig ar gyfer Fferm Ynni 
Solar Elwy y tu allan i ddinas Llanelwy, yn sir Sir 
Ddinbych ar dir fferm i’r gogledd o Wibffordd  
A55 Gogledd Cymru. O’i gwmpas mae caeau, 
eiddo preifat a ffermydd a phrif ffordd yr A525. 
Mae’r ddelwedd hon yn dangos y lleoliad bras:
 
 

Pam yma?
 
Mae addasrwydd safle yn dibynnu ar nifer  
o ffactorau:

•  Canlyniadau’r dadansoddiad a’r arolygon;      
 dynodiadau cadwraeth, ecoleg, tirwedd,  
 risg llifogydd.

•  Y tir; ei ddosbarthiad, topograffi, lefelau  
 ynni solar, tirfeddiannwr parod. 

• Cysylltiadau grid trydan lleol; a oes gallu  
 a mynediad i dderbyn swm y trydan solar  
 sy’n cael ei gynhyrchu? 
 
Mae safle Elwy’n bodloni’r meini prawf hyn 
ac fe’i dewiswyd yn ofalus fel rhan o broses 
ddichonoldeb fanwl gan ein tîm dylunio prosiect.  
(Wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, bydd 
canlyniadau arolygon yn cael eu cyhoeddi  
ar y wefan: www.solarcentury.com/elwy)
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 Buddion lleol

Mae ffermydd ynni solar yn dod â buddion niferus.

Swyddi:
Lle bo modd, rydym yn cynnig swyddi lleol a 
chontractau cyflenwi yn ystod cam adeiladu, 
gweithredu a chynnal a chadw’r gwaith adeiladu. 
Gall cyflenwyr lleol gofrestru eu diddordeb ar 
wefan y prosiect www.solarcentury.com/elwy

Cyfraddau busnes:
Bydd Solar Elwy yn cyfrannu ardrethi busnes i’r 
cyngor lleol.

Ynni yn y dyfodol:
Bydd fferm ynni solar yn cynhyrchu trydan 
glân, adnewyddadwy sydd ar gael ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol, ac mae cynhyrchu  
ynni lleol yn gwella diogelwch ynni Cymru.

Cyfleoedd bywyd gwyllt:
Mae ffermydd ynni solar yn darparu cyfleoedd 
gwych ar gyfer micro-gynefinoedd. Gall yr 
amrywiaeth o fannau sych a gwlyb a chysgodol  
a heulog, os cânt eu plannu a’u rheoli’n iawn, 
gynnal amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.

Buddion cymunedol:
Rydym wedi ymrwymo i fod yn gymydog da i’r 
cymunedau sy’n cynnal fferm ynni solar - nid yn 
unig yn ystod y camau cynllunio ac adeiladu,  
ond am oes y prosiect. Dylai’r gymuned leol 
rannu peth o’r budd ariannol yn ogystal â gwybod 
bod ynni solar glân, gwyrdd yn cael  
ei gynhyrchu’n lleol.

Rydym wedi ymrwymo i sefydlu Cronfa Budd 
Cymunedol ar gyfer y fferm ynni solar, a all 
ddarparu incwm mawr ei angen i sefydliadau, 
prosiectau ac achosion lleol. Gall prosiectau 
cymunedol ddod ar sawl ffurf, ond rydym yn 
arbennig o awyddus i gefnogi’r rhai hynny sy’n:

•   Annog defnydd ynni cyfrifol, gan helpu         
 cymunedau i arbed ynni neu gynhyrchu  
 ynni adnewyddadwy.

• Helpu i ddatblygu cymunedau mwy  
 cynaliadwy  a gwella ansawdd bywyd.

• Cefnogi mentrau cadwraeth neu fywyd  
 gwyllt lleol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer 
prosiectau y gallem eu cefnogi’n lleol,  
rhowch wybod i ni.   
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