Fe wnaeth Cyngor Sir Ddinbych

ddefnyddio cyllid di-log gwerth £226,132 gan Salix i
gwblhau cam cyntaf eu Rhaglen Lleihau Ynni Goleuadau
LED chwe blynedd. Dyma sut y gwnaethon nhw hyn.

Trosolwg
o’r prosiect
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn
cynnal cyfanswm o 11,790 o
unedau goleuadau stryd. Yn dilyn
rhaglen gyfnewid gychwynnol o
375 o lusernau a goleuadau LED
effeithlon, penderfynodd y Cyngor
amnewid yr unedau sy’n weddill
dros chwe blynedd a defnyddio
cyllid di-log Salix.
Darparodd Salix £226,132, 74% o
gyfanswm cost y prosiect ar gyfer
cam cyntaf y rhaglen chwe blynedd.
Cafodd y prosiect ei osod
dros gyfnod o bum mis ac fe’i
cwblhawyd yn 2016.

“Rydym wedi ffurfio perthynas weithio lwyddiannus â Salix, sydd
wedi caniatáu i’r awdurdod weithredu rhaglen leihau ynni eang
ledled y sir. Yn ein barn ni, roedd y broses ymgeisio’n syml iawn a
chafodd lawer o gefnogaeth.
Heb os nac oni bai, byddwn i’n argymell y cynllun hwn i unrhyw
sefydliadau yn y sector cyhoeddus sy’n awyddus i archwilio ac
ystyried cyfleoedd i leihau ynni.”
Andy Clark, Rheolwr yr Uned Gwaith a’r Gwasanaethau Stryd

Arbedion a amcangyfrifwyd gan Gyngor Sir Ddinbych
Arbedion blynyddol £

£37,554

Arbedion Oes £

£751,086

Cyfanswm y Benthyciad

£226,132

Ad-dalu’r Benthyciad

6 blynedd

I wneud cais, neu i gael rhagor o wybodaeth am gyllid, cysylltwch â wales@salixfinance.co.uk

@SalixFinance
www.salixfinance.co.uk

SOLVING ENERGY EFFICIENCY FINANCE IN THE PUBLIC SECTOR

Datblygu’r prosiect

Trosolwg technegol

Buddion a’r dyfodol

Cyn y cais i Salix am gyllid,
roedd yr awdurdod wedi
cyfnewid 375 o’r llusernau
sodiwm pwysedd uchel 150
W am ffynonellau golau LED
effeithlon newydd. Fe wnaeth
y cynllun sicrhau arbedion
gwerth £15,093 ac arbediad o
51% ar gost ynni blynyddol.

Cyfnewidiwyd 1,450 o unedau
yng Ngham 1

Ar hyn o bryd mae’r rhaglen
ar waith a bydd yn cynnwys
uwchraddio a newid yr holl
asedau goleuadau stryd
am offer LED mwy effeithlon
o ran ynni dros gyfnod o chwe
blynedd.

Cyflawnwyd y gwaith gosod
ar amser ac o fewn y gyllideb.
Ar hyn o bryd mae’r rhaglen
chwe blynedd yn mynd
rhagddi a disgwylir y bydd yn
cyflawni’r arbedion costau,
ynni a charbon a ragwelir.

Watedd cylched presennol
58 – 172 W
Watedd LED arfaethedig
rhwng 16 – 105 W
4,160 o oriau gweithredu bob
blwyddyn
Pris trydan o 11c/kWh
369,105 kWh wedi’u harbed
bob blwyddyn

Sut gall Salix eich helpu chi...
	Mae Salix yn cefnogi’r broses o osod technolegau
effeithlonrwydd ynni trwy ddarparu cyllid di-log. Yng
Nghymru, darperir y cyllid gan Lywodraeth Cymru ac
mae’n caniatáu i gyrff y sector cyhoeddus gael arian ar
gyfer prosiectau â chyfnod o hyd at 8 mlynedd i ad-dalu.
	Mae tîm cymorth cyllido Cymru ar gael i gynnig cymorth
a gwybodaeth i gleientiaid gan gychwyn yng nghamau
cynnar iawn proses datblygu ac ymgeisio’r prosiect.
	Mae Salix yn hapus i barhau i weithio â chleientiaid ar
ôl cwblhau prosiect er mwyn creu astudiaeth achos i
arddangos llwyddiant y prosiectau.

Bydd yr offer sy’n cael ei osod
yn manteisio ar y dechnoleg
ddiweddaraf, gan gynnwys
pylu’n rhannol yn y nos. Bydd
hyn yn caniatáu i arbedion
sylweddol mewn defnydd
o ynni gael eu gwneud a
lleihau costau cynnal a chadw
oherwydd gostyngiad parhaus
mewn namau.

Ffocws Gwyrdd Sir Ddinbych
Mae’r awdurdod wedi gwneud ymrwymiadau sylweddol tuag
at leihau defnydd o ynni ac allyriadau carbon. Arweiniodd hyn
at y Cyngor yn cael ei enwi fel yr awdurdod gorau yn y categori
goleuadau stryd ledled y DU yn y blynyddoedd olynol ers 2008.
	Gwobrau Gwasanaeth Blynyddol APSE (Tîm Gwasanaeth
Gorau, Priffyrdd, Cynnal a Chadw’r Gaeaf a Goleuadau
Stryd): 2008, 2009 a 2011.
	Gwobr Perfformiwr Gorau’r DU Rhwydweithiau Perfformiad
APSE: 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015.
	Gwobr Perfformiwr sydd Wedi Gwella Fwyaf yn y DU
Rhwydweithiau Perfformia APSE: 2010

Sicrhewch fenthyciadau gan Salix ar gyfer eich sefydliad, trwy fewngofnodi ar:
salixfinance.co.uk/loans/welsh-loans
Ar gyfer ymholiadau cysylltwch â:
wales@salixfinance.co.uk
Ar gael ar ffurf PDF i’w lawrlwytho yn:
salixfinance.co.uk/knowledge-share/case-studies
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