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Byrfoddau a Geirfa
ABC

Adar o Bryder Cadwraethol

ACA

Ardal Cadwraeth Arbennig

ACLl

Asesiad Canlyniadau Llifogydd

ACT

Ardal Cymeriad Tirwedd

AEA

Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol

AGAR

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol

APCE

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

APLl

Awdurdod Priffyrdd Lleol

ARhC

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

ATEW

Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol

BS4142

Safon Brydeinig – ‘Method for Rating Industrial Noise Affecting Mixed
Residential and Industrial Areas’

BS7445

Safon Brydeinig – ‘Description and Measurement of Environmental Noise’

CA

Crynodeb Annhechnegol

CADW

Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru

Cais DCGTh - Y cais cynllunio a gyflwynwyd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref
am y cynllun 49.9MW a gymeradwywyd gan CG
CALl

Cynllun Atal Llygredd

CCGC

Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CNC bellach)

CDU

Cynllun Datblygu Unedol

CFfD

Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

CG

Cyngor Gwynedd

CID

Cynllun Iechyd a Diogelwch

CNC

Cyfoeth Naturiol Cymru (AAC a CCGC cynt)

CRhAA

Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu
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CRhAnA Cynllun Rheoli Ansawdd Aer
CRhC

Cynllun Rheoli Cynefinoedd

CRhD

Cynllun Rheoli Dŵr

CRhG

Cynllun Rheoli Gwastraff

CRhLl

Cynllun Rheoli Llwch

CRhS

Cynllun Rheoli Sŵn

CRhTA

Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu

CYA

Cod Ymarfer Adeiladu

CYARhPLl

Cynllun Ymateb mewn Argyfwng a Rheoli Perygl Llifogydd

DA

Datganiad Amgylcheddol

DA

Y Datganiad Amgylcheddol ar gyfer GCD Cynllun Storfa Bwmp Glyn
Rhonwy

DA 2012 Y DA a gyflwynwyd cynt
Datblygiad

Cyfleuster Storfa Bwmp 99.9MW arfaethedig Glyn Rhonwy

DCA

Darparwr Cysylltiadau Annibynnol

DCGTh

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

DECC

Adran Ynni a Newid Hinsawdd

DSS

Derbynnydd Sensitif i Sŵn

DYM

Dulliau Ymarferol Gorau

EN-1

Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol am Ynni

EN-3

Datganiad Polisi Cenedlaethol am Seilwaith Ynni Adnewyddadwy

EN-5

Datganiad Polisi Cenedlaethol am Seilwaith Rhwydweithiau Trydan

GCAG

Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd

GCD

Gorchymyn Caniatâd Datblygu

GGC

Gorchymyn Gwarchod Coed

Ha / ha

Hectar
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HDPE

High Density Poly-ethylene

HTC

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Hz

Hertz

kv

Cilofolt – mesur o gerrynt trydanol

LlC

Llywodraeth Cymru

m

Metr

m3

Metr ciwbig

MTAN

Minerals Technical Advice Note / Nodyn Cyngor Technegol Mwynau

MW

MegaWat – mesur o egni, un miliwn o watiau

MWh

MegaWat Awr – mesur o egni a gynhyrchir mewn awr

NPS

National Policy Statement / Datganiad Polisi Cenedlaethol

NVC

National Vegetation Classification / Dosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol

PCC

Polisi Cynllunio Cymru

PCE

Parc Cenedlaethol Eryri

PG

Prif Gontractwr

PGD

Parth Gwelededd Damcaniaethol

Pibell isaf

Y bibell sy’n cysylltu’r pwerdy a’r gronfa isaf

PSCA

Prosiect Seilwaith Cenedlaethol ei Arwyddocâd

PTT

Peiriant Tyllu Twneli

Pwerdy

Mae’n cynnwys y pympiau/tyrbinau cyfunol

Pynfarch Y bibell sy’n cysylltu’r gronfa uchaf a’r pwerdy
Q1

Chwarel 1 - Chwarel Fawr

Q2

Chwarel 2 - Chwarel Cefn Du

Q3

Chwarel 3 - Cook

Q4

Chwarel 4 – Y Ddôl

Hydref 2015

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy

Q5

Chwarel 5 – heb ei henwi ond yn cael ei galw’n Chwarel Gideon yn yr
ardal (Glynrhonwy gynt)

Q6

Chwarel 6 - Glyn Rhonwy (hefyd yn cael ei galw’n Chwarel Mancer yn yr
ardal)

Q7

Chwarel 7 – Heb ei henwi ac mae’n chwarel lai a gloddiwyd rhwng ac i’r
de o chwarel Glyn Rhonwy (Q6) a’r gyn storfa arfau (Q8). Mae gwastraff
llechi wedi’i waredu yma ac mae mwy o lystyfiant ar ei gwaelod na
chwareli eraill ar y safle.

Q8

Chwarel 8 – cyn storfa arfau o’r Ail Ryfel Byd

QBC

Quarry Battery Company Cyf

SBGLl

Safle Bywyd Gwyllt Lleol

SDTC

Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy

Seilwaith Goferu

pwynt gollwng o’r gronfa uchaf a phwynt gollwng/tynnu dŵr ar

y cyd o’r gronfa isaf
SoDdGA Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
SP

Scottish Power

SPH

Snowdonia Pumped Hydro Cyf neu “yr Ymgeisydd”

TAN

Technical Advice Note / Nodyn Cyngor Technegol

UDO

Uwchlaw’r Datwm Ordnans

ULDd

Uwch Lefel y Ddaear

V

Folt

Y Cynllun a Gymeradwywyd

Cynllun Storfa Bwmp 49.9MW Glyn Rhonwy a

gymeradwywyd
Y Ddeddf
YG

Deddf Cynllunio 2008
Ysgrifennydd Gwladol

Yr Ymgeisydd Snowdonia Pumped Hydro (SPH) Cyf
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CRYNODEB GWEITHREDOL
Cyflwyniad
Mae’r Crynodeb Annhechnegol (CA) hwn ar gyfer Cais am Orchymyn
Caniatâd Datblygu (GCD) sydd wedi’i gyflwyno gan Snowdonia Pumped
Hydro (SPH – a elwir “yr Ymgeisydd” o hyn ymlaen) am adeiladu a
gweithredu cynllun storfa bwmp a chanddo allbwn o 99.9 megawat (MW) yn
chwarel Glyn Rhonwy a’r Chwarel Fawr, ger Llanberis (a elwir “y Datblygiad”
o hyn ymlaen).
Bydd allbwn gweithfa’r Datblygiad yn fwy na 50MW, felly mae wedi’i
ddynodi’n Brosiect Seilwaith Cenedlaethol ei Arwyddocâd (PSCA) o dan
Ddeddf Cynllunio 2008 (“y Ddeddf”). Cyflwynir y cais am GCD i’r Arolygiaeth
Gynllunio a bydd yn cael ei benderfynu gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros
Ynni a Newid Hinsawdd (YG).
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
Yr AEA yw’r broses o bennu, gwerthuso ac, os yw’n bosibl, lliniaru’r
effeithiau arwyddocaol tebygol ar yr amgylchedd o ddatblygiad arfaethedig.
Mae’n

hyrwyddo

camau

cynnar

i

bennu

a

gwerthuso

effeithiau

amgylcheddol arwyddocaol dichonol y datblygiad arfaethedig ac yn rhoi’r
gallu i gymryd camau lliniaru priodol (hynny yw, mesurau i osgoi, lleihau
neu wrthbwyso effeithiau niweidiol arwyddocaol) a fydd yn cael eu pennu
a’u cynnwys yn nyluniad y datblygiad, neu i wneud ymrwymiadau i
ddefnyddio dulliau ac arferion adeiladu amgylcheddol sensitif.
Mae Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2009
(fel y’u diwygiwyd) (y Rheoliadau AEA) yn gymwys yn achos ceisiadau o
dan Ddeddf Cynllunio 2008. O dan y Rheoliadau AEA, mae’n ofynnol cynnal
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA) i bennu effeithiau arwyddocaol
tebygol y datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd.
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Bydd canlyniadau’r AEA yn sicrhau hefyd y bydd penderfynwyr fel yr YG ac
ymgyngoreion statudol fel awdurdodau cynllunio, sef Cyngor Gwynedd yn
yr achos hwn, yn ogystal â phartïon cysylltiedig eraill, gan gynnwys
cymunedau lleol, yn ymwybodol o’r effeithiau amgylcheddol o ddatblygiad
fel y gellir ystyried y rhain cyn penderfynu a fydd y datblygiad yn cael ei
gymeradwyo ai peidio.
Mae Datganiad Amgylcheddol (DA) yn adrodd ar ganfyddiadau’r AEA. Mae’r
DA sydd gyda’r cais am GCD wedi’i baratoi gan AECOM ar ran yr
Ymgeisydd.
Mae’r adran ar fethodoleg mewn penodau technegol unigol yn y DA yn
egluro’r meini prawf a ddefnyddir wrth asesu arwyddocâd yr effeithiau a’r
broses a ddilynwyd i gasglu gwybodaeth llinell sylfaen a rhagfynegi’r
effeithiau tebygol a’u maint.
Mesurau lliniaru yw camau a gymerir i leihau arwyddocâd yr effaith
amgylcheddol. Os bydd effaith arwyddocaol debygol yn aros ar ôl cymryd
mesurau lliniaru, gelwir hon yn effaith weddilliol arwyddocaol.
Ymgynghori Cyn Ymgeisio
O dan Ddeddf Cynllunio 2008, mae’n ofynnol i’r Ymgeisydd ymgynghori’n
ffurfiol â’r gymuned leol a rhanddeiliaid er mwyn caniatáu iddynt gael rhagor
o wybodaeth am y Datblygiad, a rhoi eu barn i’r Ymgeisydd am y cynigion yn
unol â’r Ddeddf. Cynhaliwyd ymgynghoriad statudol ffurfiol yn ystod
Chwefror a Mawrth 2015. Roedd sylwadau ac ymatebion a gafwyd o’r
ymgynghoriad wedi’u hadolygu a’u hystyried wrth benderfynu’n derfynol ar y
cynllun arfaethedig a’r DA terfynol a gyflwynir gyda’r cais am GCD.
Pwrpas y CA hwn
Mae’r ddogfen hon yn darparu Crynodeb Annhechnegol (CA) o’r DA sy’n
cynnwys disgrifiad o’r ffordd y mae’r Datblygiad wedi’i ffurfio ac o
ganlyniadau’r AEA er mwyn caniatáu i ddarllenwyr ddeall beth fyddai
effeithiau arwyddocaol tebygol y Datblygiad, rhai niweidiol a llesol, a’r
mesurau lliniaru arfaethedig i osgoi neu leihau effeithiau niweidiol, lle mae
hynny’n briodol.
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Mae’r CA yn rhoi crynodeb o’r DA ac mae wedi’i threfnu fel a ganlyn:
•

Pennod 1 – Cyflwyniad

•

Pennod 2 – Dull yr AEA a’r Ymgynghoriad

•

Pennod 3 – Datblygu’r Dyluniad a Dewisiadau Eraill

•

Pennod 4 - Disgrifiad o’r Prosiect

•

Pennod 5 – Crynodeb o’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol

•

Pennod 6 - Casgliadau

Cyflwyno’r Cais
Bydd yr YG yn ystyried y DA a’r holl wybodaeth dechnegol berthnasol arall
wrth gyflawni ei gyfrifoldebau i benderfynu ar y cais. Bydd hefyd yn ystyried
unrhyw sylwadau a gyflwynir gan bartïon cysylltiedig wrth archwilio’r cais.
Rhagor o Wybodaeth ac Ymgynghori
Gellir cael copïau ychwanegol o’r CA hwn yn rhad ac am ddim, ac maent ar
gael ar wefan y prosiect (www.snowdoniapumpedhydro.com).
Mae’r DA ar gael ar wefan y prosiect (www.snowdoniapumpedhydro.com) a
gellir ei archwilio mewn nifer o leoliadau sydd wedi’u rhestru yn Nhabl 1.

Hydref 2015

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

Tabl 1 Manylion y Mannau Archwilio
Lleoliad a Chyfeiriad

Copi ar gael

Oriau Agor

Llyfrgell Llanberis,
Ffordd Capel Coch,
Llanberis, LL55 4SH

Un copi caled a
chopïau electronig
ar gael i’w
harchwilio

Mawrth 1400-1800, Iau
1000-1200 a 1300-1700,
Gwener 1400-1800.

Prif Swyddfa Cyngor
Gwynedd, Stryd y
Castell, Caernarfon,
LL55 1SE

Un copi caled a
chopïau electronig
ar gael i’w
harchwilio

Llun – Gwener 0840-1700

Llyfrgell Caernarfon,
Lôn Pafiliwn,
Caernarfon, LL55 1AS

Copïau electronig ar
gael

Llun a Mawrth 0930 –
1900, Mercher 0930 –
1300

Meddygfa Waunfawr,
Liverpool House,
Waunfawr, LL55 4AG

Copïau electronig ar
gael

Llun, Mawrth ac Iau 08001830

Llyfrgell Deiniolen, Tŷ
Elidir, Stryd Fawr,
Deiniolen, LL55 3HR

Copïau electronig ar
gael

Llun 1500-1800, Mercher
1400-1700, Gwener 10001200.

Mae copïau ar gael o’r DA a’r cais am GCD drwy wneud cais. Codir £250
am gopi caled wedi’i argraffu (yn cynnwys atodiadau) a £5 am gopi
electronig ar CD/DVD.
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1

CYFLWYNIAD

1.1

Cyflwyniad

1.1.1

Y ddogfen hon yw’r crynodeb annhechnegol (CA) o’r Datganiad
Amgylcheddol (DA) ar gyfer Gorchymyn Caniatâd Datblygu Storfa Bwmp
Glyn Rhonwy (a elwir y “Datblygiad” o hyn ymlaen).

Mae’r DA wedi’i

gyflwyno ar ffurf pedair cyfrol. Y CA hwn yw Cyfrol 1 ac mae gweddill y
cyfrolau fel a ganlyn:

1.1.2

•

Cyfrol 2 – Y Prif Destun (Cyfeirnod Dogfen: 6.02)

•

Cyfrol 3 – Atodiad (Cyfeirnod Dogfen: 6.03)

•

Cyfrol 4 – Ffigurau a Montages Ffotograffig (Cyfeirnod Dogfen: 6.04)

Mae’r DA Terfynol wedi’i lunio i gyd-fynd â’r Cais am Orchymyn Caniatâd
Datblygu (GCD) o dan Ddeddf Cynllunio 2008 (“y Ddeddf”). Mae allbwn y
Datblygiad yn fwy na 50 megawat (MW) ac felly mae wedi’i ddynodi’n
Brosiect Seilwaith Cenedlaethol ei Arwyddocâd (PSCA) y bydd angen cael
caniatâd ar ei gyfer gan yr Ysgrifennydd Gwladol (YG) drwy gymeradwyo
GCD o dan y Ddeddf. Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid
Hinsawdd (“YG”) fydd yn penderfynu a roddir GCD ai peidio. Os rhoddir y
GCD, bydd y penderfyniadau ar y gymeradwyaeth fanwl o dan amodau’r
GCD (a elwir yn “Ofynion”) yn cael eu gwneud gan Gyngor Gwynedd (CG).

1.1.3

Bydd angen nifer o ganiatadau eraill ar gyfer y Datblygiad yn ogystal â’r
GCD (er enghraifft, caniatâd i dynnu dŵr o Lyn Padarn i lenwi’r gronfa) sydd
heb eu trafod yn y ddogfen hon, ond sydd wedi’u hegluro yn Nogfen 5.04
“Details of Other Consents and Licenses” ac ym mhenodau technegol y DA,
fel y bo’n briodol.

1.1.4

Mae lleoliad y Datblygiad wedi’i ddangos yn Ffigur 1.1.

Hydref 2015

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy

1.1.5

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

1-2

Mae’r CA hwn yn rhoi trosolwg ar y Datblygiad, gan gynnwys yr angen am y
prosiect, y dewisiadau eraill sydd wedi’u hystyried a disgrifiad o’r Datblygiad
ei hun. Ceir trosolwg hefyd yn y CA hwn ar y casgliadau yn y DA. Mae
adborth a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori cyn ymgeisio wedi bod o
gymorth wrth benderfynu ar fanylion y Datblygiad ac wrth fireinio’r AEA
ymhellach. Mae holl ganfyddiadau manwl yr AEA wedi’u cyflwyno yn y DA.

1.1.6

Mae’r ddogfen hon yn grynodeb (mewn iaith annhechnegol) o’r DA ar gyfer
y Datblygiad. Mae’r DA a’r CA sydd gydag ef wedi’u paratoi’n unol â
Rheoliadau 2 a 10 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau
Amgylcheddol) 2009 (fel y’u diwygiwyd) (y ‘Rheoliadau AEA’).

1.2

Yr Ymgeisydd

1.2.1

Snowdonia Pumped Hydro Cyfyngedig (“SPH”) yw’r ymgeisydd am y GCD
hwn. Mae’r cwmni’n is-gwmni i Quarry Battery Company Cyfyngedig
(“QBC”) sy’n ceisio datblygu systemau chwareli nas defnyddir yn
gyfleusterau storfa bwmp.
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1.3

Hanes Cynllunio

1.3.1

Mae’r Datblygiad tua 1.5km i’r gogledd-orllewin o Lanberis, fel y mae Ffigur
1.1 yn dangos.

1.3.2

Rhoddwyd caniatâd cynllunio (Cyf: C12/1451/LL) i QBC gan CG ar 19
Chwefror 2014 i adeiladu a gweithredu cynllun storfa bwmp 600MWh
(megawat awr), gydag allbwn o 49.9MW, yn chwarel Glyn Rhonwy a
Chwarel Fawr, ger Llanberis. Rhoddwyd y caniatâd o dan Ddeddf Cynllunio
Gwlad a Thref 1990 (DCGTh). Cyflwynwyd cais (Cyf: C15/0308/15/DA) am
ddiwygiad ansylweddol ym Mawrth 2015 i gywiro gwall yn y cynlluniau a
oedd wedi’i restru o dan Amod 2 ar y caniatâd a oedd wedi’i roi.
Cymeradwywyd y cais ar 6 Mai 2015 ac mae Amod 1 ar y gymeradwyaeth
i’r diwygiad ansylweddol yn rhestru’n gywir y cynlluniau a gymeradwywyd.

1.3.3

Cynhaliwyd AEA o’r cynllun a gymeradwywyd a chyflwynwyd DA gyda’r
cais o dan DCGTh.

1.3.4

Ar ôl cael caniatâd cynllunio o dan DCGTh, mae SPH wedi’i sefydlu’n isgwmni i QBC i fynd â chynllun Glyn Rhonwy yn ei flaen.

1.3.5

Oherwydd newidiadau yn y farchnad ynni, penderfynwyd cynyddu allbwn y
cynllun a gymeradwywyd i 99.9MW. Gan fod allbwn y cynllun yn fwy na
50MW, mae’n dod o dan y diffiniad o PSCA ac felly mae angen GCD ar ei
gyfer o dan y Ddeddf, yn hytrach na Chaniatâd Cynllunio o dan DCGTh. Yr
enw a roddir ar y cynllun 99.9MW drwy’r ddogfen hon yw ‘y Datblygiad’.
Terminoleg

1.3.6

Rydym yn defnyddio’r termau canlynol drwy’r CA hwn (a’r DA):
•

Mae’r ‘cynllun a gymeradwywyd’ yn golygu’r cyfleuster Storfa Bwmp
49.9MW Glyn Rhonwy sydd wedi’i gymeradwyo;

•

Mae’r ‘cais DCGTh’ yn golygu’r cais cynllunio a gyflwynwyd o dan
Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref am y cynllun 49.9MW sydd wedi’i
gymeradwyo gan CG;

•

Mae ‘DA 2012’ yn golygu’r DA a gyflwynwyd cynt;
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Mae ‘y Datblygiad’ yn golygu’r cyfleuster Storfa Bwmp 99.9MW Glyn
Rhonwy arfaethedig;

•

Mae ‘safle’r Datblygiad’ yn golygu tir o fewn llinell goch ffin y safle neu
Derfynau’r Gorchymyn (“Order Limits”) sydd wedi’u dangos yn Ffigur 1.2
yn y CA isod;

•

Mae ‘Terfynau’r Gorchymyn’ yn golygu ffin y safle sydd wedi’i dangos â
llinell goch;

•

Mae ‘yr Ymgeisydd’ yn golygu Snowdonia Pumped Hydro Cyfyngedig
(SPH).

1.3.7

Mae rhagor o fanylion am y Datblygiad yn Adran 4 o’r CA hwn ac ym
Mhennod 4 ‘Project Description’ o’r DA.

1.4

Cysyniad y Storfa Bwmp

1.4.1

Mae storfa bwmp yn ddull o gynhyrchu trydan ar fyr rybudd pan fydd y galw
ar ei uchaf. Cyflawnir hyn drwy ryddhau dŵr o gronfa uchaf, a fydd yn mynd
drwy dyrbin i gronfa isaf. Wedyn caiff y dŵr ei bwmpio’n ôl pan fydd y
galw’n isel. Yna caiff y dŵr ei storio yn y gronfa uchaf yn barod am y tro
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nesaf y bydd y galw’n uchel. Mae rhagor o fanylion ym Mhennod 4 ‘Project
Description’ o’r DA ac yn adran 4 o’r CA hwn.
1.5

Gwybodaeth Gefndir a’r Angen am y Datblygiad

1.5.1

Mae’r rhwydwaith cyflenwi trydan yn y DU yn dibynnu ar y gallu i gynhyrchu
trydan o nifer o ffynonellau, a’r rhai mwyaf traddodiadol yw gweithfeydd
cynhyrchu thermol sy’n ateb y galw sylfaenol fel gorsafoedd pŵer glo a
nwy, yn ogystal â rhai niwclear. Mae’r cynhyrchwyr hyn i gyd yn darparu
pŵer i gadw’r grid cenedlaethol ar lefel gyson o 50 Hertz (Hz), sy’n hanfodol
ar gyfer rhedeg cyfarpar trydanol yn hwylus ledled y DU.

1.5.2

Pan fydd y galw ar ei uchaf, bydd storfeydd pwmp yn gallu darparu trydan
yn gyflym. Gall systemau storfa bwmp gychwyn yn gyflym iawn pan nad
ydynt yn rhedeg a hyd yn oed yn gyflymach pan ydynt yn gorffwys, gan
gyrraedd eu pŵer mwyaf o fewn 15 eiliad mewn rhai achosion.

1.5.3

O’u cymharu â gorsafoedd pŵer thermol a all gymryd rhai oriau i gyrraedd
eu lefel gynhyrchu uchaf, mae systemau storfa bwmp yn gallu storio a
chynhyrchu meintiau mawr o ynni, felly’r cyfleusterau hyn yw’r rhai mwyaf
hyblyg o’r holl dechnolegau cynhyrchu trydan ar gyfer y grid.

1.5.4

Nid yw storfeydd pwmp yn fath o ynni adnewyddadwy gan fod angen
defnyddio ynni i bwmpio’r dŵr yn ôl o’r gronfa isaf i’r gronfa uchaf, yn barod
i gyflenwi ynni i’r rhwydwaith trydan y tro nesaf. Bydd hyn yn digwydd yn y
nos pan fydd digon o drydan rhatach ar gael i’w ddefnyddio.

1.6

Cyflwyniad i’r Datblygiad

1.6.1

Mae’r system chwareli wedi’i rhifo o Q1 yn y gorllewin i Q8 yn y dwyrain, a
gellir gweld y rhain yn Ffigur 1.2:
•

Chwarel 1 (Q1) – Chwarel Fawr;

•

Chwarel 2 (Q2) – Chwarel Cefn Du;

•

Chwarel 3 (Q3) – Cook;

•

Chwarel 4 (Q4) – Y Ddôl;

•

Chwarel 5 (Q5) – heb ei henwi (yn cael ei galw’n “Chwarel Set Ffilmio”
yn lleol);
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•

Chwarel 6 (Q6) – Glyn Rhonwy;

•

Chwarel 7 (Q7) – heb ei henwi;

•

Chwarel 8 (Q8) – storfa arfau yn ystod yr Ail Ryfel Byd (yn cael ei galw’n
“storfa bomiau” yn lleol).

1.6.2

Mae’r Datblygiad yn defnyddio Q1 a Q6.
Y Datblygiad

1.6.3

Mae prosiectau storfa bwmp yn cynnwys saith prif elfen:
•

Cronfa uchaf;

•

Cronfa isaf;

•

Pwerdy – yn cynnwys y pympiau/tyrbinau cyfunol;

•

Pynfarch – pibell yn cysylltu’r gronfa uchaf â’r pwerdy;

•

Pibell isaf – pibell yn cysylltu’r pwerdy â’r gronfa isaf;

•

Gorsaf bwmpio;

•

Seilwaith goferu – pwynt gollwng o’r gronfa uchaf a phwynt
gollwng/tynnu dŵr ar y cyd o’r gronfa isaf.

1.6.4

Mae’r Datblygiad yng Nglyn Rhonwy yn cynnwys y nodweddion parhaol
canlynol:
•

un gronfa uchaf (Q1), ei hargae, siafft fynediad a gofer i Nant y Betws;

•

un gronfa isaf (Q6), ei hargae, siafft fynediad a gofer i Lyn Padarn;

•

gorsaf bwmpio yn Llyn Padarn;

•

pwerdy yn Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy, Llwyfan 5 (i’r de o Q6)
gyda neuadd dyrbinau danddaearol yn cynnwys tyrbinau a fydd yn gallu
cynhyrchu 99.9MW o drydan;

1.6.5

•

pynfarch (yn cysylltu Q1 â’r pwerdy);

•

pibell isaf (yn cysylltu’r pwerdy â Q6).

Mae’r Datblygiad hefyd yn cynnwys nodweddion dros dro fel amgaefeydd
adeiladu dros dro a mannau gosod i lawr yn Q1 a Q6.
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Mae rhagor o fanylion yn y DA Pennod 4 ‘Project Description’ ac adran 4 o’r
CA hwn.

1.7

Y Fframwaith Cynllunio

1.7.1

Mae’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) wedi cyhoeddi nifer o
Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol (NPSs) sy’n ymwneud â seilwaith ynni.
Mae’r datganiadau hyn yn pennu polisi cenedlaethol ar gyfer asesu a
phenderfynu ar gynigion am PSCAau. Bydd y cais am GCD ar gyfer y
Datblygiad yn cael ei benderfynu’n unol â’r polisïau hyn.

1.7.2

Yr NPS sy’n fwyaf perthnasol i’r Datblygiad arfaethedig yw’r NPS cyffredinol
am Ynni (NPS EN-1). Cyhoeddwyd hwn yn 2011 ac mae’n pennu polisi
cenedlaethol ar gyfer seilwaith ynni sydd wedi’i ddiffinio gan y Ddeddf. NPS
EN-1 yw’r brif sail i benderfyniadau am brosiectau ynni gan yr YG. Rhoddir
ystyriaeth hefyd i’r NPS am Seilwaith Ynni Adnewyddadwy (2011) (NPS
EN-3), a’r NPS am Seilwaith Rhwydweithiau Trydan (2011) (NPS EN-5).

1.7.3

Mae NPS EN-1 yn datgan y gellir ystyried polisi cynllunio heblaw’r
Datganiadau Polisi Cenedlaethol os yw’n bwysig ac yn berthnasol i
benderfyniad yr YG. Felly mae polisïau cynllunio cenedlaethol, rhanbarthol
a lleol eraill wedi’u hystyried wrth baratoi’r DA oherwydd gallent fod yn
berthnasol wrth benderfynu ar y Cais arfaethedig am GCD. Mae’r rhain yn
cynnwys:
• Polisi Cynllunio Cymru (PCC) (7fed Argraffiad, Gorffennaf 2014);
• Nodiadau Cyngor Technegol (TANs);
• Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau (MTANs) (2009)
• Pobl, Lleoedd, Dyfodol: Diweddariad o Gynllun Gofodol Cymru
(Gorffennaf 2008);
• Rhaglen Strategaeth Môn a Menai (2008)
• Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2009)
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• Canllawiau Cynllunio Atodol Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd: Briff
Datblygu Dalgylch Dibyniaeth Caernarfon
• Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd Gwynedd ac Ynys Môn (Cynllun
Adneuol, 2014) sy’n cael ei ddatblygu
• Cynllun Datblygu a Strategaeth Weithredu Glyn Rhonwy
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2

DULL YR AEA A’R YMGYNGHORIAD

2.1

Cyflwyniad

2.1.1

Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA) yw’r broses o gasglu, gwerthuso a
chyflwyno gwybodaeth amgylcheddol am yr effeithiau amgylcheddol
arwyddocaol tebygol o Ddatblygiad. Pwrpas yr asesiad yw helpu i lunio
prosiect sy’n ystyriol o’r amgylchedd. Drwy adnabod effeithiau niweidiol
arwyddocaol tebygol ar yr amgylchedd yn gynnar, gellir pennu camau
lliniaru priodol (e.e. mesurau i osgoi, lleihau neu wrthbwyso effeithiau
niweidiol arwyddocaol) a’u cynnwys wrth lunio’r prosiect; neu’r mesurau
sydd i’w cymryd i ddiogelu’r amgylchedd yn y cyfnodau adeiladu a
gweithredu.

2.1.2

Bydd yr AEA yn rhoi gwybodaeth i’r penderfynydd a phartïon cysylltiedig am
effeithiau arwyddocaol tebygol o’r prosiect ar yr amgylchedd a chamau
lliniaru arfaethedig i’w helpu i benderfynu ar geisiadau perthnasol.
Cwmpasu

2.1.3

Cwmpasu yw’r broses o geisio pennu dull addas ar gyfer yr AEA ar sail y
wybodaeth orau sydd ar gael pan ofynnir am y farn gwmpasu.

2.1.4

Wrth bennu cwmpas y DA a gyflwynwyd gyda’r cais am GCD, rhoddwyd
pob ystyriaeth i’r casgliadau yn DA 2012, yr amodau ar y caniatâd cynllunio
ar gyfer y cynllun a gymeradwywyd a hefyd i’r trafodaethau sy’n mynd
ymlaen ag ymgyngoreion statudol.

2.1.5

Yn ystod ymgynghoriad cynnar â’r ymgyngoreion statudol a’r Arolygiaeth
Gynllunio, ceisiodd yr Ymgeisydd gytuno ar y cwmpas drwy ymwneud yn
uniongyrchol â’r ymgyngoreion statudol, sef Cyngor Gwynedd (CG),
Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Llywodraeth Cymru (LlC), CADW,
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) a Gwasanaeth Cynllunio
Archeolegol Gwynedd (GCAG).

Felly, cyflwynwyd llythyr yn disgrifio

cwmpas arfaethedig yr AEA ar gyfer y Datblygiad i’r partïon hyn ar 12
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Tachwedd 2015. Mewn ymateb i’r llythyr hwn, darparwyd sylwadau
dechreuol gan APCE, CNC a CG. Yn dilyn y deialog cychwynnol hwn,
cytunwyd â’r partïon hynny y bydd cais ffurfiol am farn gwmpasu yn cael ei
roi i’r YG.
2.1.6

Cyflwynwyd cais am Farn Gwmpasu i’r YG ar 5 Ionawr 2015, ynghyd ag
Adroddiad Cwmpasu. Roedd yr Adroddiad Cwmpasu yn nodi pa bynciau
amgylcheddol a oedd i’w cynnwys yn yr AEA a sut yr oedd yr asesiadau i’w
gwneud. Cafwyd y Farn Gwmpasu gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar 13
Chwefror 2015 ac mae wedi’i chynnwys yn y DA Cyfrol 3, Atodiad 2.4.
DA Drafft / Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (AGAR)

2.1.7

Ar gyfer yr ymgynghoriad cyn ymgeisio statudol ar gyfer y Datblygiad o dan
adran 47 o’r Ddeddf, paratowyd DA Drafft (Chwefror 2015) i roi
Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol a threfnwyd iddo fod ar gael i
ymgyngoreion a’r cyhoedd yn ystod yr ymgynghoriad statudol ffurfiol a
ddechreuodd ar 12 Chwefror 2015.

Yn y DA Drafft, cyflwynwyd y

wybodaeth a oedd wedi’i chasglu hyd hynny a darparwyd canlyniadau drafft
yr asesiadau technegol o’r effeithiau arwyddocaol tebygol ar gymdeithas a’r
amgylchedd, yn gadarnhaol a negyddol, yng nghyfnodau adeiladu,
gweithredu a datgomisiynu’r Datblygiad.
2.1.8

Anfonwyd y DA Drafft ar ffurf electronig neu gopi caled at yr holl
ymgyngoreion sydd wedi’u henwi o dan adran 42 ar 12 Chwefror 2015.
Wedyn rhoddwyd cyfnod o 28 niwrnod i ymgyngoreion ymateb drwy
gyflwyno sylwadau am y Datblygiad (a ddaeth i ben ar 13 Mawrth 2015).
Roedd ar gael i’w weld hefyd mewn nifer o leoliadau yng nghyffiniau’r
Datblygiad ac mewn arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd ar 27 a 28
Chwefror 2015. Mae holl fanylion y gweithgareddau ymgynghori yn yr
Adroddiad Ymgynghori (Dogfen 5.01) ac yn y Crynodeb o’r Adroddiad
Ymgynghori (Dogfen 5.01.1).

2.1.9

Mae’r Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (AGAR) yn elfen
bontio ym mhroses yr AEA sy’n ofynnol o dan y Ddeddf. Mae’n darparu
gwybodaeth amgylcheddol a oedd wedi’i chasglu gan yr Ymgeisydd ar
adeg ei gyhoeddi, i alluogi ymgyngoreion i feithrin barn ar sail gwybodaeth
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am y Datblygiad. Mae’r AGAR yn asesu effeithiau amgylcheddol tebygol y
Datblygiad ac yn pennu dulliau posibl o liniaru ar sail y data amgylcheddol a
chymdeithasol sydd wedi’u casglu ar adeg ei gyhoeddi, ac yn egluro a fydd
angen asesu pellach.
2.1.10 Mae adborth a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori cyn ymgeisio wedi
bod o gymorth wrth bennu manylion y Datblygiad ac wrth fireinio’r DA
ymhellach. Mae holl fanylion yr astudiaethau technegol wedi’u darparu yn y
DA Terfynol, a fydd yn cael ei gyflwyno gyda’r cais am GCD.
AEA
2.1.11 Yn unol â’r rheoliadau AEA, mae proses yr AEA ar gyfer y Datblygiad yn
cynnwys y prif gamau canlynol:
•

Llunio Adroddiad Cwmpasu i bennu’r effeithiau arwyddocaol tebygol (o
fewn y cwmpas) a’r fethodoleg arfaethedig i’w hasesu yn unol â
deddfwriaeth, canllawiau a dulliau perthnasol, a chyfiawnhad dros bennu
bod unrhyw effeithiau arwyddocaol yn annhebygol (y tu allan i’r
cwmpas). Roedd yr Adroddiad Cwmpasu yn ceisio cael cytundeb ar
feysydd astudio, ffynonellau data, methodolegau archwilio a therminoleg;

•

Cynhelir

arolygon

llinell

sylfaen

i

bennu

a

disgrifio

cymeriad

amgylcheddol yr ardal y gallai’r Datblygiad effeithio arni. Os bydd data
llinell sylfaen yn dangos y bydd cyfyngiadau mawr ar y Datblygiad,
rhoddir y wybodaeth hon i’r tîm dylunio ar unwaith;
•

Nodir prosesau naturiol a dynol perthnasol a allai newid cymeriad y
safle;

•

Wedyn ystyrir y rhyngweithiadau posibl rhwng y Datblygiad ac amodau
ar y safle yn y presennol a’r dyfodol. Asesir y rhyngweithiadau neu
effeithiau hyn ar sail meini prawf penodol sydd wedi’u seilio ar
ganllawiau ac arferion da cydnabyddedig;

•

Drwy ddefnyddio dyluniadau cychwynnol y Datblygiad, gellir canfod yr
effeithiau arwyddocaol tebygol ar yr amgylchedd, boed uniongyrchol neu
anuniongyrchol;

Hydref 2015

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy
•

2-4

Llunio adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol ar gyfer
ymgynghori;

•

Gwneir argymhellion er mwyn osgoi, lleihau neu liniaru effeithiau
niweidiol a hybu effeithiau cadarnhaol. Bydd newidiadau i’r dyluniad yn
cael eu hailasesu wedyn a phennir arwyddocâd yr effeithiau tebygol
gweddilliol ar yr amgylchedd;

•

Ar ôl yr ymgynghoriad statudol, bydd canlyniadau’r AEA ynghyd â’r
ymatebion i’r Farn Gwmpasu yn cael eu cynnwys mewn DA a gyflwynir
gyda’r cais am GCD.

2.1.12 Mae adborth a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori flaenorol ar gyfer y
cynllun a gymeradwywyd a’r ymgynghoriad cyn ymgeisio sy’n mynd ymlaen
drwy broses y GCD wedi bod o gymorth wrth bennu ffurf y Datblygiad a’r
canfyddiadau ac ymrwymiadau yn yr AEA .
2.2

Ymgynghori

2.2.1

Mae ymgynghori effeithiol cyn ymgeisio yn ofyniad pwysig yn y Ddeddf sy’n
galw ar ymgeiswyr i ymgynghori ag ymgyngoreion technegol (Adran 42) a
chymunedol (Adran 47).

2.2.2

Mae’r Ymgeisydd wedi ymgynghori cyn ymgeisio â nifer o ymgyngoreion
statudol, sef yr Arolygiaeth Gynllunio, CG, GCAG, CADW a CNC, cyn
cyflwyno’r cais am GCD. Mae Tabl 2.1 yn dangos y cyfarfodydd sydd
wedi’u cynnal:
Tabl 2-1 Cofnod o Gyfarfodydd
Dyddiad
Yn bresennol
15 Hydref 2014
Cyngor Gwynedd
1 Rhagfyr 2014
Cyngor Gwynedd
a Cadw
2 Rhagfyr 2014

Cyngor Gwynedd,
CNC, yr
Arolygiaeth
Gynllunio

22 Ionawr 2015

CNC

9 Mawrth 2015

Yr Arolygiaeth
Gynllunio
Hydref 2015

Materion a drafodwyd
Y bwriad i wneud cais am GCD
Gweithdy GCD yn cynnwys
trafodaethau am newidiadau yn y
ffin llinell goch
Ymweliad safle gan yr Arolygiaeth
Gynllunio ynghyd â chyfarfod
dilynol â CG a CNC i gyflwyno’r
prosiect a phroses y GCD.
Cymerwyd cofnodion.
Trafod gwaith y seilwaith goferu a
Sgrinio ar gyfer ARhC
Trafod cynnydd ar y GCD
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Tabl 2-1 Cofnod o Gyfarfodydd
Dyddiad
Yn bresennol
26 Mawrth 2015
Horizon Nuclear
Power
26 Mawrth i 16
CNC, CG ac
Gorffennaf
Ymddiriedolaeth
Archeolegol
Gwynedd
30 Mawrth 2015
CNC a CG

15 Mai 2015
15 Gorffennaf
2015

16 Medi 2015

Yr Arolygiaeth
Gynllunio
CNC a CG

Yr Arolygiaeth
Gynllunio
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Materion a drafodwyd
Trafod effeithiau cronnol
Cyfarfodydd anffurfiol yn ystod
gwaith archwilio tir rhagarweiniol.
Trafod ymatebion o dan adran 42
oddi wrth CG a CNC. Rhoddodd
CNC ymateb ffurfiol ar yr agenda
ac roedd y ddau barti hefyd wedi
rhoi sylwadau am adroddiad ar
ordnans sydd heb ffrwydro.
Cymerwyd cofnodion.
Trafod cynnydd ar y prosiect a
dogfennau drafft y GCD
Trafod canlyniadau’r arolygon o
adar nythu ac ecoleg ddyfrol,
ordnans sydd heb ffrwydro a
newidiadau i’r disgrifiad o’r
prosiect. Cymerwyd cofnodion.
Trafod cynnydd ar y prosiect a
dogfennau drafft y GCD

Ymgynghori â’r Cyhoedd
2.2.3

Mae ymgynghori â phobl leol, busnesau a sefydliadau hefyd yn rhan
hanfodol o broses y GCD ac mae wedi helpu i ddylanwadu ar ddyluniadau
terfynol y Datblygiad.

2.2.4

Ceir holl fanylion yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gan SPH mewn cysylltiad
â’r Datblygiad yn yr Adroddiad Ymgynghori (Dogfen 5.01) sy’n cofnodi’r
ymgynghoriad a gynhaliwyd a’i gasgliadau, yn benodol sut y mae wedi
dylanwadu ar y Datblygiad a’r Cais.

2.2.5

Daeth mwy na 200 o bobl i’r arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd ar 27
Chwefror 2015 yng Nghaeathro a 28 Chwefror 2015 yn Llanberis. Cafwyd
mwy na 640 o eitemau o adborth gan 639 o ymatebwyr gwahanol drwy’r
ymgynghoriad o dan adran 47.
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2.3

Y Dull o Asesu Arwyddocâd yr Effeithiau

2.3.1

Mae’r dull sydd wedi’i ddisgrifio isod yn cynnwys trosolwg ar y fethodoleg
asesu. Fodd bynnag, mewn rhai penodau technegol yn y DA, gall y dull
amrywio yn ôl canllawiau ar y pwnc penodol, polisïau a deddfwriaeth. Lle
mae hyn yn digwydd, rhoddir esboniad llawn a chlir o’r gwahaniaeth yn y
fethodoleg.

2.3.2

Mae pennu arwyddocâd yr effeithiau amgylcheddol tebygol o’r Datblygiad
yn gam allweddol ym mhroses yr AEA. Er mwyn asesu arwyddocâd effaith
benodol, rhaid canfod sensitifrwydd neu werth yr amgylchedd derbyn neu
dderbynnydd a maint yr effaith sy’n digwydd, h.y. graddfa, parhad etc y
newid yn yr amodau presennol o ganlyniad i’r Datblygiad. Fel arfer bydd yr
asesiad o arwyddocâd ar gyfer pynciau amgylcheddol penodol yn gyfuniad
o farn bersonol ynghyd ag ystyriaeth i nifer o ffactorau:
•

Sensitifrwydd yr adnodd neu nodwedd amgylcheddol (a elwir yn
‘dderbynnydd’) sy’n cael ei ystyried;

•

Maint yr effaith mewn perthynas â graddau’r newid sy’n digwydd o
ganlyniad ac a yw’r effaith yn un dros dro, un barhaol, a/neu yn un y
gellir ei gwrthdroi.

2.3.3

Ymhlith y ffactorau eraill y mae math yr effaith, h.y. a yw’n niweidiol, yn
llesol, yn niwtral neu’n ansicr; a’r tebygolrwydd i’r effaith ddigwydd ar sail
graddfa sy’n amrywio o sicr i debygol neu annhebygol.

2.3.4

Asesir sensitifrwydd yr amodau llinell sylfaen yn ôl pwysigrwydd cymharol y
nodweddion amgylcheddol presennol sydd ar y safle neu’n agos iddo, neu
yn ôl sensitifrwydd y derbynyddion y gallai’r Datblygiad effeithio arnynt. Mae
Tabl 2-2 yn dangos rhestr o’r meini prawf ar gyfer pennu sensitifrwydd neu
werth y derbynyddion sydd wedi’u seilio ar ganllawiau a gymeradwywyd,
deddfwriaeth, dynodiad statudol a/neu farn broffesiynol.
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Tabl 2-2: Meini prawf ar gyfer pennu sensitifrwydd derbynyddion
Sensitifrwydd Diffiniad

2.3.5

Uchel Iawn

Nid oes gan y derbynnydd ddim neu nemor ddim gallu i
dderbyn newid heb newid ei gymeriad presennol yn
sylfaenol; mae iddo werth amgylcheddol mawr iawn; neu
mae o bwysigrwydd rhyngwladol.

Uchel

Ychydig o allu sydd gan y derbynnydd i dderbyn newid heb
newid ei gymeriad presennol yn sylfaenol; mae o werth
amgylcheddol mawr; neu mae o bwysigrwydd cenedlaethol.

Canolig

Mae gan y derbynnydd allu cymedrol i dderbyn newid heb
newid ei gymeriad presennol yn sylfaenol; mae iddo
rywfaint o werth amgylcheddol; neu mae o bwysigrwydd
cenedlaethol.

Isel

Mae’r derbynnydd yn goddef newid heb niweidio ei
gymeriad; mae o werth amgylcheddol isel; neu o
bwysigrwydd lleol.

Dibwys

Mae’r derbynnydd yn gwrthsefyll newid ac nid oes iddo fawr
o werth amgylcheddol.

Pennir maint yr effeithiau dichonol ar amodau llinell sylfaen amgylcheddol
drwy ystyried y Datblygiad gan roi sylw i raddfa neu raddau’r newid yn y
llinell sylfaen bresennol o ganlyniad i’r newid. Rhoddir ystyriaeth i barhad yr
effaith a’r gallu i’w gwrthdroi yn ogystal â safonau neu ganllawiau
perthnasol mewn deddfwriaeth neu bolisïau. Mae Tabl 2-3 yn rhoi
diffiniadau cyffredinol ar gyfer pennu maint effeithiau penodol.
Tabl 2-3: Meini prawf ar gyfer pennu maint effaith benodol
Maint

Diffiniad

Uchel

Colli’r cyfan o’r elfennau / nodweddion allweddol yn yr amodau
llinell sylfaen neu newid mawr ynddynt fel y bydd newid sylfaenol
yng nghymeriad / cyfansoddiad yr amodau llinell sylfaen ar ôl y
datblygu.

Canolig Colli neu newid un neu ragor o elfennau / nodweddion allweddol
yn yr amodau llinell sylfaen fel y bydd newid sylweddol yng
nghymeriad / cyfansoddiad yr amodau llinell sylfaen ar ôl y
datblygu.
Isel

Newid bach yn yr amodau llinell sylfaen. Bydd modd canfod
newidiadau ond nid ydynt yn sylweddol; bydd cymeriad /
cyfansoddiad hanfodol yr amodau llinell sylfaen yn debyg i’r
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Tabl 2-3: Meini prawf ar gyfer pennu maint effaith benodol
Maint

Diffiniad
sefyllfa cyn datblygu.

Dibwys

2.3.6

Ychydig iawn o newid yn yr amodau llinell sylfaen. Prin y gellir
canfod newid, yn agos i sefyllfa o “ddim newid”.

Mae’r dull cyffredinol o asesu arwyddocâd, mewn cysylltiad â sensitifrwydd
a maint, wedi’i ddisgrifio yn Nhabl 2-4 isod. Cyfuniad o faint yr effaith dan
sylw a sensitifrwydd yr amgylchedd derbyn sy’n pennu arwyddocâd yr
effaith. Yn achos rhai pynciau arbenigol, mae categorïau wedi’u
hychwanegu lle mae angen diffinio manylach. Dylid nodi mai fframwaith yn
unig yw’r dull cyffredinol hwn, a bod arwyddocâd effaith benodol yn cael ei
asesu ar ei ben ei hun.

Tabl 2-4 Y Dull o Asesu Effeithiau
Maint

Sensitifrwydd
Uchel Iawn

Uchel

Canolig

Isel

Dibwys

Uchel

Mawr

Mawr

Cymedrol

Cymedrol

Bach

Canolig

Mawr

Cymedrol

Cymedrol

Bach

Dibwys

Isel

Cymedrol

Cymedrol

Bach

Dibwys

Dibwys

Dibwys

Bach

Bach

Dibwys

Dibwys

Dibwys

2.3.7

Adroddwyd ar arwyddocâd yr effeithiau sy’n codi o’r Datblygiad ar sail
graddfa saith pwynt, fe a ganlyn:

2.3.8

•

Niweidiol Mawr, Niweidiol Cymedrol, Niweidiol Bach;

•

Dibwys;

•

Llesol Mawr, Llesol Cymedrol, Llesol Bach.

Credir bod modd rheoli’r effeithiau Bach a ragwelir ac mae effeithiau o’r fath
yn cael eu cyfrif yn ‘Anarwyddocaol’. Credir bod effeithiau a aseswyd yn
Gymedrol neu’n Fawr yn ‘Arwyddocaol’. Wrth asesu arwyddocâd
gweddilliol yr effeithiau, ystyrir y camau lliniaru a gymerir, h.y. mae’r
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asesiad yn ymwneud ag effeithiau gweddilliol y prosiect, y gellir eu diffinio’n
effaith a fyddai’n aros ar ôl cymryd y mesurau lliniaru arfaethedig.
2.4

Strwythur y DA

2.4.1

Mae’r DA yn adrodd ar ganfyddiadau’r AEA ac yn sicrhau bod penderfynwyr
fel yr YG ac ymgyngoreion statudol fel awdurdodau cynllunio, sef CG yn yr
achos hwn, yn ogystal â phartïon eraill sy’n gysylltiedig, gan gynnwys
cymunedau lleol, yn ymwybodol o effeithiau amgylcheddol y datblygiad
penodol fel bod modd ystyried y rhain cyn penderfynu a fydd y datblygiad
yn cael ei gymeradwyo neu beidio.

2.4.2

Mae’r DA hefyd yn cynnwys cyfres o asesiadau technegol o’r posibilrwydd o
gael effeithiau arwyddocaol tebygol yn ystod cyfnodau adeiladu, gweithredu
a datgomisiynu’r Datblygiad. Disgrifiwyd cwmpas yr asesiadau technegol
hyn yn yr Adroddiad Cwmpasu a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio ar 5
Ionawr 2015 ac mae’r ymgynghori â phartïon cysylltiedig ac ymgyngoreion
statudol wedi dylanwadu ar gwmpas yr asesiadau hyn. Mae rhagor o
fanylion am ymgynghori ym Mhennod 2 ‘Approach to EIA & Consultation’ yn
y DA.

2.4.3

Mae strwythur y DA fel a ganlyn:
•

Penodau cyflwyniadol yn cynnwys dull yr AEA a’r ymgynghoriad,
datblygu’r dyluniad, y prif ddewisiadau eraill a ystyriwyd, disgrifiad o’r
prosiect, a pholisi cynllunio (Penodau 1-5);

•

Cymeriad y Dirwedd ac Amwynder Gweledol (Pennod 6);

•

Ecoleg (Pennod 7);

•

Daeareg a Chyflwr y Tir (Pennod 8);

•

Adnoddau Dŵr (Pennod 9);

•

Perygl Llifogydd (Pennod 10);

•

Archeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol (Pennod 11);

•

Traffig a Thrafnidiaeth (Pennod 12);

•

Sŵn a Dirgryndod (Pennod 13);
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Ansawdd Aer (Pennod 14);

•

Effeithiau Economaidd-gymdeithasol (Pennod 15);

•

Rheoli Amgylcheddol (Pennod 16);

•

Effeithiau Cronnol (Pennod 17);

•

Amserlen Lliniaru (Pennod 18).
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Cyflwynwyd dogfennau ychwanegol gyda’r DA fel a ganlyn:
•

Datganiad am niwsans statudol (Dogfen 5.02);

•

Adroddiad asesu priodol i safle Ewropeaidd, sydd hefyd yn cael ei alw’n
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) (Dogfen 5.03);

•

Manylion caniatadau a thrwyddedau eraill (Dogfen 5.04);

•

Cod Ymarfer Adeiladu (CYA) a chynlluniau rheoli cysylltiedig (Cyfrol 3,
Atodiad 16.1).

2.4.5

Y CYA yw’r ddogfen sy’n cynnwys yr holl fesurau lliniaru sydd wedi’u cynnig
ar gyfer cyfnod adeiladu’r Datblygiad. Mae’n trafod y ffordd o reoli
gweithgareddau’r Prif Gontractwr (PG) ac unrhyw Is-gontractwyr, ac yn
diffinio’r gofynion sylfaenol. Mae’n nodi’r gweithdrefnau sydd i’w dilyn i
leihau effaith gweithgareddau adeiladu’r Datblygiad. Mae’n cynnwys
manylion y mesurau sydd i’w cymryd i sicrhau na cheir achosion o lygredd,
y bydd yr effeithiau ar rywogaethau a warchodir / safleoedd dynodedig mor
fach â phosibl, y bydd nodweddion archeolegol wedi’u canfod a’u cofnodi,
ac y bydd yr effeithiau ar breswylwyr cyfagos wedi’u cadw i’r lleiaf sy’n
bosibl.

2.5

Effeithiau Cronnol ac Ar y Cyd

2.5.1

Aseswyd effeithiau’r Datblygiad ar y cyd â dau ddatblygiad arall yng
nghyffiniau Terfynau’r Gorchymyn

(h.y. ‘effeithiau cronnol’).

Ystyriwyd

Gorsaf Pŵer Niwclear Wylfa C Newydd a ffordd osgoi Caernarfon i
Bontnewydd, ond dim ond mewn perthynas ag effeithiau economaiddgymdeithasol ac effeithiau ar draffig a thrafnidiaeth oherwydd y pellter
rhwng y Datblygiadau.
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Mae effeithiau’r Datblygiad ar dderbynyddion a rennir wedi’u hasesu hefyd
(h.y. ‘effeithiau ar y cyd’).

2.5.3

Mae effeithiau ar y cyd (lle byddai dwy effaith sydd heb fod yn arwyddocaol
yn gallu cyfuno ac arwain at effaith gronnol ddichonol sy’n arwyddocaol)
wedi’u hystyried hefyd drwy’r AEA ac maent wedi’u trafod ym mhob pennod
o’r DA (ac wedi’u crynhoi ym Mhennod 17 ‘Cumulative Effects’) ac yn Adran
5 o’r CA hwn.
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DATBLYGU’R DYLUNIAD A DEWISIADAU
ERAILL

3.1

Yr Amgylchedd o Gwmpas y Datblygiad

3.1.1

Mae’r Datblygiad tua 1.5km i’r gogledd-orllewin o Lanberis ac 11km i’r deddwyrain o Gaernarfon, fel y mae Ffigur 1.1 o’r CA yn dangos. Mae ar
lethrau Cefn Du, a’i ganolbwynt ar gyfeirnod Grid Cenedlaethol SH 56268
60660.

3.1.2

Mae’r safle o fewn ac yn agos i safleoedd sydd â dynodiad amgylcheddol;
mae Llyn Padarn tua’r dwyrain yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
(SoDdGA), sydd wedi’i ddangos yn Ffigur 3.1.

3.1.3

Mae safle’r Datblygiad ei hun o fewn Ardal Cymeriad Tirwedd (ACT) (sydd
wedi’i dynodi ar sail ei thirwedd hanesyddol) ac o fewn ardal Tirwedd o
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dinorwig, sydd wedi’u dangos yn Ffigur
3.2.
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Mae’r safle tua 1km y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri (PCE), fel y mae
Ffigur 3.3 yn dangos.
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Mae safle’r Datblygiad yn cwmpasu cyfres o chwareli segur, llwyfannau
Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy ac ardal gyfagos i Lyn Padarn, y cwbl o
fewn ffin CG. Mae hyn wedi’i ddangos yn Ffigur 3.4.

3.1.6

Arwynebedd y Datblygiad yw tua 91.24ha.

3.1.7

Ymhlith nodweddion ffisegol y safle y mae nifer o dyllau chwarel, tomenni
llechi, coetir planhigfa aeddfed, tir pori garw a rhwydwaith ffyrdd sy’n arwain
at lwyfannau Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy yn y de ac oddi ar yr A4085
yn y gogledd. Mae Ffordd Clegir yn rhedeg rhwng dwy o’r chwareli isaf ac
yn ffurfio ffin orllewinol Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy. Mae hyn wedi’i
ddangos yn Ffigur 3.4.

3.1.8

Mae dŵr wedi cronni mewn dwy o’r chwareli. Mae arolygon bathymetrig a
gyflawnwyd yn Q6 wedi cofnodi dyfnder o tua 17m. Amcangyfrifwyd mai’r
dyfnder yn Q1 yw tua 7m.

3.1.9

Mae gwastraff llechi wedi’i bentyrru ar y llethrau o gwmpas y chwareli sydd
wedi’u britho gan olion tai allan a gweithdai chwarel sydd ar wasgar ar dir
pori. Mae’r tir cyfagos yn amaethyddol gan mwyaf, er bod ystad
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ddiwydiannol rhwng Glyn Rhonwy a Llyn Padarn, coedwig fasnachol tua’r
de-orllewin, a chyfadeilad diwydiannol mawr i’r de o’r safle i gyfeiriad
Llanberis.
3.1.10 Mae cyn storfa arfau o gyfnod yr Ail Ryfel Byd (Q8) nad yw o fewn
Terfynau’r Gorchymyn ond sy’n agos i’r Datblygiad.
3.1.11 Mae nifer o Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) yn croesi Terfynau’r
Gorchymyn yn ogystal â Ffordd Clegir sy’n torri ar draws y system chwareli.
Mae nifer o adeiladau unigol ar Ffordd Clegir ac mae’r rhai agosaf tua 400m
i ffwrdd yn Clegyr a Pen-draw. Ceir anheddau ac adeiladau ychwanegol tua
1-2 km i’r gogledd-orllewin o Derfynau’r Gorchymyn yn Gallt-y-celyn, Pen-ybwlch a Bwlch. Mae anheddiad Waunfawr tua 2 km i’r gorllewin i Q1 ac
mae prif ganolbwynt Llanberis tua 1.5km o Q6. Ceir rhagor o wybodaeth
fanwl ym Mhennod 4 ‘Project Description’ o’r DA.
3.1.12 Er bod mynediad gwell ar gael o ganlyniad i ddatblygu safle diwydiannol
Glyn Rhonwy – gan gynnwys mynediad i’r cyhoedd – mae mynediad i’r
safle wedi’i gyfyngu gan gatiau sydd wedi’u cloi ac mae’r chwareli eu
hunain wedi’u hamgáu â ffens. Mae’r safle’n cael ei ddefnyddio ar gyfer
gweithgareddau hamdden anffurfiol (heb eu hawdurdodi) ac mae tystiolaeth
o gael mynediad drwy ddefnyddio grym. Mae hanes o fandaliaeth mewn
rhai chwareli ac adeiladau gan gynnwys yr Ystad Ddiwydiannol ei hun, ar
ffurf tipio anghyfreithlon, graffiti a difrod i ffensys, ac mae hyn wedi hwyluso
mynediad (heb ei awdurdodi).
3.2

Datblygu’r Dyluniad

3.2.1

Cafwyd dau brif gam wrth ffurfio’r Datblygiad. Roedd y cyntaf yn gysylltiedig
â’r cynllun a gymeradwywyd, a’r ail wedi digwydd ar ôl rhoi caniatâd
cynllunio ar gyfer y cynllun a gymeradwywyd cyn cyflwyno’r cais am GCD.
Roedd hyn wedi digwydd mewn ymateb i Ddiwygio’r Farchnad Drydan a
oedd yn golygu bod y cynllun a gymeradwywyd yn annhebygol o gael ei
gyflawni ag allbwn o 49.9MW ac y byddai angen mwy o allu cynhyrchu.
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Y Cynllun a Gymeradwywyd - Adolygiad 1: Paratowyd y Dyluniad Cyntaf ar
gyfer adroddiad i’w gyflwyno gyda’r Cais Cwmpasu ffurfiol i Gyngor
Gwynedd (Tachwedd 2011)
3.2.2

Roedd y dyluniad cyntaf wedi’i seilio ar anghenion technegol y cynllun
storfa bwmp ynghyd â chyfyngiadau ar ddatblygu gan gynnwys agosrwydd i
anheddau preswyl a safleoedd dynodedig, ac yn cynnwys tri argae yn Q1,
Q2 a Q6 ac iddynt uchder o 12m, 26m a 17m uwch lefel y ddaear (ULDd)
yn y drefn honno. Ystyriwyd opsiwn arall a oedd yn golygu cynnwys argae
uwch o 15m ULDd yn Q1, fel na fyddai angen argae yn Q2, ac argae is o
8m ULDd yn Q6.

3.2.3

Roedd llwybr y pynfarch i’w redeg ar draws y tir i’r gogledd o chwarel Cook
(Q3) a chwarel y Ddôl (Q4) i osgoi adar a warchodir. Byddai’r pynfarch hyd
at 2000m o hyd ac wedi’i wneud o ddwy bibell â diamedr o 2.5m.

3.2.4

Roedd y pwerdy i gael ei leoli ar ochr orllewinol Ffordd Clegir yn Q5. Nid
oedd lleoliad amgaefeydd a thraciau mynediad y safle wedi’i bennu.

3.2.5

Ystyriwyd defnyddio Llyn Padarn yn gronfa isaf ond diystyrwyd hynny ar y
sail ei fod wedi’i ddynodi’n SoDdGA a’i fod yn gyrchfan adloniadol
poblogaidd. Mae’r cynllun yn Adolygiad Dylunio 1 wedi’i ddangos yn Ffigur
3.5 isod.
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Y Cynllun a Gymeradwywyd - Adolygiad 2: Adolygiad peirianyddol ar ôl
gwaith archwilio (Ebrill 2012)
3.2.6

Y prif newid yn Adolygiad Dylunio 2 oedd dileu’r argae yn Q2. Nodwyd yn yr
adolygiad peirianyddol ei bod yn bosibl darparu tua 1,100,000m3 ar gyfer
storio yn Q1 fel nad oedd angen y tri argae a gynigiwyd yn wreiddiol. Roedd
yr adolygiad peirianyddol hefyd wedi canfod y byddai angen gwaith
peirianyddol a sefydlogi geotechnegol sylweddol yn Q2 a Q5, yn ogystal â’r
cyfyngiadau ecolegol yn Q5. O ganlyniad i hyn, dim ond yn Q1 (y gronfa
uchaf) a Q6 (y gronfa isaf) y byddai angen argaeau, a byddai’r rhain yn 25m
uwchlaw’r datwm ordnans (UDO) a 15m UDO yn y drefn honno.

3.2.7

Symudwyd lleoliad arfaethedig y pwerdy (o’r storfa arfau) i Lwyfan 5 yn
Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy.

3.2.8

Roedd dau ddull o adeiladu pynfarch / pibell isaf i drosglwyddo dŵr o Q1 i
Q6 dan ystyriaeth o hyd yn y cyfnod hwn – un uwchben y ddaear ac un o
dan y ddaear. Mae Adolygiad Dylunio 2 wedi’i ddangos yn Ffigur 3.6 isod.
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Y Cynllun a Gymeradwywyd - Adolygiad 3: Adolygiad ar ôl ymgynghori â
rhanddeiliaid (Gorffennaf 2012)
3.2.9

Penderfynwyd

y

dylid

adeiladu’r

pynfarch

ar

gyfer

y

cynllun

a

gymeradwywyd drwy gloddio twnnel dan ddaear. Byddai’r llwybr a bennwyd
yn Adolygiad Dylunio 2 yn cael ei ddefnyddio er y byddai’n dilyn llwybr mwy
uniongyrchol o dan ddaear rhwng Q1 a Q6. Diystyrwyd yr opsiwn o’i
adeiladu mewn ffos agored ar ôl ymgynghori â rheoleiddwyr.
3.2.10 Roedd lleoliad y bibell goferu rhwng Q6 a Llyn Padarn yn cael ei drafod o
hyd â pherchnogion tir, mewn cysylltiad â’r storfa bomiau yn benodol (Q8).
Penderfynwyd ar leoliad i’r orsaf bwmpio mewn cilfach fach ger y maes
parcio cyhoeddus.
3.2.11 Penderfynwyd y byddai’r deunydd a oedd dros ben ar ôl cloddio Q1 a Q6 yn
aros ar y safle ac yn cael ei gynnwys drwy dirlunio yn y tomenni gwastraff
presennol yn Q1, er mwyn osgoi unrhyw effeithiau niweidiol o’i gludo oddi
ar y safle drwy Waunfawr.
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3.2.12 Mae’r cynllun yn Adolygiad Dylunio 3 wedi’i ddangos yn Ffigur 3.7 isod.

Y Cynllun a Gymeradwywyd - Adolygiad 4: Dyluniad terfynol ar gyfer
caniatâd cynllunio (Awst 2012)
3.2.13 Cadarnhawyd y byddai’r pynfarch yn cael ei adeiladu drwy gloddio twnnel
dan ddaear, gan ddileu’r angen am gloddio ar wyneb y ddaear.
3.2.14 Cynigiwyd dau argae; y cyntaf yn Q1, tua 25m uwch y lefelau daear
presennol ac yn 510m o hyd (ar y pwynt hiraf), a’r ail yn Q6, tua 15m uwch
y lefelau daear presennol ac yn 215m o hyd (ar y pwynt hiraf). Roedd y
pwerdy ar gyfer y cynllun a gymeradwywyd wedi’i leoli ar Lwyfan 5 yn Ystad
Ddiwydiannol Glyn Rhonwy.
3.2.15 Cadarnhawyd y byddai’r orsaf bwmpio wedi’i lleoli ar gyfeirnod Grid
Cenedlaethol SH 57250 61192 ar lan Llyn Padarn gan fod y dŵr yn
ddyfnach ac am y byddai’r effaith ar fannau parcio ceir yn fach iawn yn y
lleoliad hwn.
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3.2.16 Cadarnhawyd y byddai’r gofer wedi’i leoli i’r de a’r de-ddwyrain o Q8, y tu
allan i’r storfa bomiau, fel y byddai llai o effaith ar y gyn storfa arfau. Mae’r
cynllun yn Adolygiad Dylunio 4 (y cynllun a gymeradwywyd) wedi’i ddangos
yn Ffigur 3.8 isod.

Datblygiad y GCD - Adolygiad 5: Adolygiad Peirianyddol i gynyddu’r allbwn i
99.9MW (Rhagfyr 2014)
3.2.17 Cadarnhawyd y byddai modd cynyddu allbwn y Datblygiad i 99.9MW heb
wneud unrhyw newidiadau sylweddol ym mhrif elfennau’r cynllun a
gymeradwywyd. Ymhlith y prif newidiadau yr oedd:
•

Tyrbinau mwy pwerus ag iddynt allbwn ar y cyd o 99.9MW yn y neuadd
dyrbinau dan ddaear. Roedd y neuadd dyrbinau yr un maint ag yn y
cynllun a gymeradwywyd;

•

Cynigiwyd mesurau ychwanegol i wanhau sŵn y tyrbinau, os byddai
angen hynny i gydymffurfio ag unrhyw derfynau a oedd wedi’u gosod yn
y GCD (yn yr un modd â’r amodau cynllunio ar gyfer y cynllun a
gymeradwywyd);
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Cynnydd bach yn nifer y danfoniadau cysylltiedig ag adeiladu i ddod â’r
tyrbinau mwy a’r seilwaith cysylltiedig i’r safle. Gan y byddai’r
danfoniadau ychwanegol i Q6, rhagwelwyd y byddai seilwaith ffyrdd yr
A4086 yn darparu ar gyfer y cynnydd bach yn y traffig cyflenwi
deunyddiau adeiladu (yn enwedig gan y byddai’r amodau cynllunio sy’n
ymwneud â rheoli a lliniaru effaith traffig ar gyfer y cynllun a
gymeradwywyd yn cael eu hadlewyrchu yng Ngofynion y GCD).

3.2.18 Roedd y Terfynau Gorchymyn a gynigiwyd ar gyfer y Datblygiad ar yr adeg
hon yn cynnwys arwynebedd o 59.3ha a oedd yn adlewyrchu ffin llinell goch
y cynllun a gymeradwywyd, fel y mae Ffigur 3.8 yn y CA hwn yn dangos.
Datblygiad y GCD: Adolygiad 6: Adolygiad Dylunio ar gyfer adroddiad i’w
gyflwyno gyda’r Cais Cwmpasu ffurfiol i’r YG (Ionawr 2015)
3.2.19 Ehangwyd Terfynau’r Gorchymyn o gwmpas Q1 er mwyn darparu ar gyfer
gweithgareddau adeiladu tua’r de o amgylch y tomenni llechi ar gyfer
deunydd dros ben, a darn o dir tua’r gogledd i ddarparu ar gyfer yr angen
posibl am ailbroffilio ochr y chwarel.
3.2.20 Mae Q1 a’r tir o’i chwmpas wedi’u cofrestru’n Dir Comin, felly gwneir cais
am ddatgofrestru’r rhannau lle ceir effaith barhaol a byddant yn cael eu
gwahanu â ffens. Roedd y tir i’r de a’r gogledd o goridor y pynfarch ac i’r
gorllewin o amgaefeydd adeiladu Q1 wedi’i ddynodi’n dir i gymryd lle’r
rhannau hyn gan ei fod yn debyg o ran ansawdd, maint a mynediad. Roedd
y tir wedi’i gynnwys o fewn Terfynau’r Gorchymyn am nad oedd negodiadau
ar dir wedi’u cwblhau ar y pryd: yr amcan wrth wneud hyn oedd sicrhau y
byddai modd gofyn am bwerau o dan y GCD i gael hawliau / perchenogaeth
orfodol ar y tir hwn pe byddai angen. Roedd arwynebedd ychwanegol wedi’i
gynnwys hefyd i ddarparu ar gyfer y posibilrwydd y bydd angen ffordd i’r
pwerdy yn lle’r un bresennol.
3.2.21 Ehangwyd Terfynau’r Gorchymyn o gwmpas y pynfarch i 114m i ganiatáu
hyblygrwydd yn llwybr y pynfarch dan ddaear oherwydd y posibilrwydd bod
ymwthiadau dolerit yn bresennol.
3.2.22 Roedd

Terfynau’r

Gorchymyn

wedi’u

hymestyn

hefyd

i

ganiatáu

hyblygrwydd ar gyfer lleoliad yr orsaf bwmpio a’r man gweithio ar ei chyfer.
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Roedd bwriad o hyd i adeiladu’r orsaf bwmpio yn y modd sydd wedi’i
ddisgrifio yn DA 2012 (h.y. adeilad suddedig a blwch / caban rheoli
uwchben y ddaear). Mae dyfnder y seilwaith goferu i Lyn Padarn ar lefel o
5m o dan y dŵr fel y cytunwyd cyn hynny â Chyngor Cefn Gwlad Cymru
(CCGC) (CNC bellach) gan y byddai hyn yn osgoi effeithiau dichonol ar
Dorgoch yr Arctig am ei fod uwchlaw’r thermoclein, a hefyd ar ddefnyddwyr
adloniadol.
3.2.23 O ganlyniad i adolygu’r dyluniad, ehangwyd Terfynau’r Gorchymyn o
59.3ha i 91.73ha. Roedd hyn wedi’i gynnwys yn y DA Drafft ac mae wedi’i
ddangos yn Ffigur 3.9.

Datblygiad y GCD - Adolygiad 7: Adolygiad Peirianyddol (Chwefror –
Mawrth 2015)
3.2.24 Ar ôl cyhoeddi’r DA Drafft (Chwefror 2015) ar gyfer y cyfnod ymgynghori,
roedd yr Ymgeisydd wedi cynnal adolygiad terfynol o’r dargyfeiriadau
parhaol a dros dro yn yr HTC yn unol â’r gofynion ar gyfer GCD. Roedd hyn
wedi dangos bod angen ymestyn Terfynau’r Gorchymyn tua 6ha i wneud
cyfanswm o 97.77ha: mae hyn wedi’i ddangos yn Ffigur 3.10.
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3.2.25 Yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad ffurfiol, roedd yr Ymgeisydd wedi parhau i
archwilio’r tir o fewn Terfynau’r Gorchymyn. Roedd y gwaith hwn wedi
cynnwys arolwg topograffigol llawn o’r llwybr mynediad i Q1 (Ffordd Werdd)
a mapio gwagleoedd Q1 a Q6 â chyfarpar laser er mwyn paratoi darlun
mwy cywir a chynhwysfawr o dopograffi’r safle. Yn ogystal â hyn,
cwblhawyd arolygon topograffigol mewn mannau o gwmpas y chwareli i
ategu’r mapio digidol o’r tir a’r mapio â LiDAR a oedd wedi’u cynnal o’r
blaen ar gyfer y safle cyfan.
3.2.26 Cynhaliwyd y gwaith archwilio tir rhagarweiniol hefyd ar yr adeg hon. Fodd
bynnag, nid oedd canlyniadau’r archwiliadau hyn wedi effeithio ar
Derfynau’r Gorchymyn.

Datblygiad y GCD - Adolygiad 8: Dyluniad Terfynol ar gyfer y Cais am GCD
(Awst 2015)
3.2.27 Ers cyhoeddi’r DA Drafft yn Chwefror 2015, mae nifer o newidiadau terfynol
pellach wedi’u gwneud yn nyluniad y Datblygiad a Therfynau’r Gorchymyn.
Mae’r rhain wedi’u gwneud mewn ymateb i sylwadau a gafwyd drwy’r
broses ymgynghori ffurfiol, ac maent hefyd yn adlewyrchu’r ffaith bod angen
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cymryd llai o dir ar gyfer y GCD. Cafwyd newidiadau hefyd yn nyluniad y
Datblygiad o ganlyniad i’r gwaith mapio a chasglu data cynhwysfawr.
Roedd cyfanswm arwynebedd y tir o fewn Terfynau’r Gorchymyn wedi’i
ostwng i 91.24ha. Mae rhagor o fanylion isod am y newidiadau a gafwyd yn
yr adolygiad hwn o’r dyluniad.
Cynyddu’r Cynhwysedd Storio
3.2.28 Ers cyflwyno’r DA Drafft, mae’r gwaith o fapio gwagleoedd y chwareli wedi
dangos ei bod yn bosibl cynyddu’r cynhwysedd storio o 1,100,000m3 i
1,300,000m3. Nid yw’r cynnydd hwn yn y cynhwysedd storio dichonol yn
achosi newid sylweddol yn y Datblygiad yr ymgynghorwyd arno yn
Chwefror 2015. Hysbyswyd CG a CNC am y newid hwn yn y cynhwysedd
mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf 2015.
3.2.29 O ganlyniad i’r cynnydd yng nghynhwysedd y cronfeydd, bydd modd
cynyddu’r gallu i gynhyrchu ynni o 600MWh i tua 800MWh. Bydd allbwn
cyffredinol y Datblygiad yn aros ar 99.9MW (gan y bydd y cynhwysedd
storio mwy yn caniatáu i’r cyfleuster weithredu am gyfnod hirach).
3.2.30 Rhaid nodi nad yw’r cynnydd yn y cynhwysedd storio wedi’i sicrhau drwy
unrhyw newid ym maint cyffredinol yr argaeau na’r adeiladau sydd uwchben
y ddaear (fel y pwerdy). Yr unig reswm amdano yw’r cadarnhad bod
cynhwysedd y cronfeydd yn fwy fel bod modd i’r cyfleuster weithredu’n
hirach ar ei allbwn uchaf o 99.9MW.
Newidiadau mewn Cyfeintiau Perthnasol
3.2.31 Roedd yr arolwg mapio topograffig a digidol manwl hefyd wedi dangos, er
bod y gwagle yn Q1 yn fwy na’r amcangyfrif blaenorol, fod Q6 yn llai na’r
amcangyfrif gwreiddiol. Yn Q6, mae hyn yn ganlyniad i bresenoldeb nifer o
ymwthiadau daearegol o dan wyneb y dŵr sydd wedi’u canfod drwy’r
arolwg bathymetrig - bydd angen symud yr ymwthiadau hyn er mwyn creu’r
gronfa yn Q6. Er mwyn darparu’r un cynhwysedd storio yn Q6 ag yn Q1,
bydd angen symud hyd at oddeutu 650,000m3 o ddeunydd anaddas sydd
wedi’i sgrinio o Q6; defnyddir yr holl ddeunydd crai addas i adeiladu’r argae
yn Q6.
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3.2.32 Felly cynhaliodd SPH adolygiad o’r dyluniad gan ystyried mannau eraill ar
gyfer storio rwbel. Barnwyd y byddai unrhyw fannau storio dichonol yn gallu
cael effaith weledol niweidiol a bod yn agosach i anheddau preswyl a
chyflenwadau dŵr preifat. Yn ogystal â hyn, gan nad oedd lle ar gael i storio
deunydd dros ben yn barhaol yng nghyffiniau Q6, nid oedd yr opsiwn hwn
yn ddichonadwy.
3.2.33 Gan gydnabod yr ymrwymiad blaenorol i beidio â chludo deunydd dros ben
drwy Waunfawr, cynigir y bydd deunydd dros ben na chaiff ei ddefnyddio i
adeiladu argae Q6 yn cael ei gludo drwy’r pynfarch ar gludfelt. Wrth
gloddio’r pynfarch, defnyddir cludfelt i symud y deunydd a gloddiwyd, a
bydd y cludfelt hwn yn cael ei gysylltu i redeg ar hyd y pynfarch rhwng Q6 a
Q1 er mwyn cludo deunydd. Wedyn bydd y deunydd hwn yn cael ei ollwng
o fewn ffiniau’r tomenni llechi arfaethedig yn Q1.
3.2.34 O ganlyniad i gloddio’r deunydd o Q6, bydd cyfaint y tomenni llechi yn Q1
yn codi o tua 690,000m3 i tua 935,000m3. Fodd bynnag, yr un fydd
cyfeiriadedd y tomenni llechi â’r hyn a gymeradwywyd o’r blaen a’r hyn a
welir yn y montage ffotograffig o Olygfan 2 Moel Eilio (gweler Cyfrol 4 Ffigur
6.4b). Bydd ôl troed y tomenni llechi ar gyfer y deunydd dros ben ychydig
yn fwy na’r hyn a gynigiwyd cynt ond, fel y cynigiwyd o’r blaen, bydd pellter
o 4m rhyngddynt a’r hawl dramwy gyhoeddus agosaf (a’r dargyfeiriadau
cysylltiedig o’r hawliau tramwy cyhoeddus), 10m rhyngddynt a Nant y Betws
a 2m rhyngddynt a ffin Terfynau’r Gorchymyn mewn unrhyw rannau eraill lle
nad oes cyfyngiad. Mae data manwl am y tir wedi cadarnhau bod digon o
le i gynnwys y cynnydd hwn ac mae’r asesiad o’r effaith ar y dirwedd a’r
effaith weledol wedi cadarnhau nad oes effeithiau ychwanegol.
Newidiadau yn Q6 a’r Orsaf Bwmpio
3.2.35 Er mwyn gallu adeiladu’r falf ddeufforchio arfaethedig, bydd siafft fynediad a
thwnnel mynediad dros dro eilaidd yn cael eu torri er mwyn gallu cloddio.
Bydd hyn yn ychwanegol at y brif siafft dyrbinau a’r bibell isaf ond ni fyddant
yn cael eu defnyddio wrth weithredu’r cyfleuster ac felly byddant yn cael eu
cau ar ôl y cyfnod adeiladu.
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3.2.36 Er nad oedd newid yn Nherfynau’r Gorchymyn, symudwyd lleoliad yr orsaf
bwmpio yn bellach yn ôl o lannau Llyn Padarn i fan lle mae llystyfiant yn
gyfagos i’r prif faes parcio. Mae lleoliad eilaidd arall yn cael ei ystyried hefyd
ac yn destun trafodaethau parhaus â chwmnïau cyfleustodau mewn
perthynas â hawddfreintiau. Mae’r lleoliad arall hwn yn gyfagos i adeilad y
toiledau o flaen mynedfa’r storfa bomiau. Mae’r Cynlluniau Gweithio ar
gyfer y GCD wedi darparu ar gyfer yr hyblygrwydd hwn os gwelir bod yr ail
opsiwn yn ymarferol ar ôl ystyried hawddfreintiau a materion peirianyddol.
3.2.37 Mae’r cynllun ar ôl Adolygiad 8 o’r Dyluniad (y Datblygiad sy’n destun i’r
cais am GCD) wedi’i ddangos yn Ffigur 3.11 isod.

3.3

Amlen Rochdale

3.3.1

Gan fod ffurf y Datblygiad wedi newid ers rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer y
cynllun a gymeradwywyd, cafwyd ymchwil bellach i’r dyluniad peirianyddol
arfaethedig. Ar ôl ystyried canlyniadau’r ymchwil hon, mae digon o
hyblygrwydd yn y cais am GCD i ganiatáu i’r dyluniad terfynol gynnwys y
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technegau adeiladu mwyaf addas ar gyfer cyflawni’r Datblygiad. Mae’n
bosibl y bydd angen yr hyblygrwydd hwn er mwyn ymateb i gyfyngiadau
annisgwyl, fel cyflwr y tir a dulliau adeiladu amgen.
3.3.2

Gan fod rhai agweddau ar y Datblygiad yn galw am hyblygrwydd o hyd o
ran dylunio, mae’r cais am GCD, ac felly’r AEA, wedi’i seilio ar gymhwyso
paramedrau mwyaf ac, os yw’n berthnasol, paramedrau lleiaf neu derfynau
gwyriad. Mae’r rhain yn cynnwys y dull twnelu, uchder yr argaeau, lleoliad
yr orsaf bwmpio, aliniad llorweddol a fertigol y pynfarch, a phatrwm mewnol
y pwerdy. Oherwydd hyn, wrth gynnal asesiadau technegol, roedd angen
asesu ‘amlen’ y bydd y gwaith yn cael ei gyflawni oddi mewn iddi.

3.3.3

Er mwyn parhau i gydymffurfio â rheoliadau AEA, mae’n hanfodol bod y
paramedrau mor “gyfyngedig” â phosibl er mwyn sicrhau mai’r ‘effeithiau
arwyddocaol tebygol’ a fydd yn cael eu pennu, yn hytrach nag effeithiau
chwyddedig afrealistig y gellid eu hystyried yn annhebygol.

Cynigiwyd

defnyddio paramedrau mwyaf a lleiaf ar gyfer y Datblygiad ym mhob
asesiad technegol perthnasol.
3.3.4

Mae paramedrau terfynol amlen Rochdale wedi’u dangos yn Nhabl 4-1:

Hydref 2015

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

3-1

Tabl 4.1 – Paramedrau Amlen Rochdale
Rhan

Disgrifiad
Uchder mwyaf o 395m UDO i frig yr argae

Q1

Y cynllun yn 150m o led a 371m o hyd
Cyfaint mwyaf o 1,300,000m3
Lefel uchaf y dŵr yn 392m UDO

Tomenni
Rwbel Dros
Ben

Cyfaint cyfunol mwyaf o 935,000m3
I’w dwnelu o fewn clustogfa o 114m a rhwng uchder mwyaf o
330m UDO i ddyfnder lleiaf o 55m UDO

Pynfarch

Hyd at 1600m o fewn Terfynau’r Gorchymyn (hyd y cynllun) ond
gall fod hyd at 1800m i ddarparu ar gyfer unrhyw wyriadau dan
ddaear, a diamedr mewnol o 4.5m

Pibell isaf

Hyd at 160m o hyd, a diamedr mewnol o 4.5m
Uchder mwyaf o 156m UDO

Q6

Y cynllun yn 95m o led a 210m o hyd
Cyfaint mwyaf o 1,300,000m3
Lefel uchaf y dŵr yn 154m UDO

Pwerdy

Uchder o 15m at y crib x 27m o led x 60m o hyd

Neuadd
Dyrbinau

Dau dyrbin dan ddaear ag allbwn trydanol mwyaf o hyd at 99.9MW

Offer Rheoli

10m o uchder i’r brig x 18m o led x 30m o hyd

Newidydd

7m o led x 7m o hyd x uchder tybiedig o 10m

Is-orsaf GIS

Cyfaint y cloddio tua 100,000m3

12m o uchder i’r brig x 12m o led x 30m o hyd
Wedi’i hinswleiddio gan nwy

Pumping
1.6m o uchder x 2m o hyd x hyd at 0.8m o ddyfnder
Gorsaf Bwmpio
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Dewisiadau Eraill
Dewisiadau Eraill o ran Peirianneg

3.4.1

Drwy gydol y cyfnod o ffurfio’r dyluniad, mae dewisiadau eraill wedi’u
hystyried. Mae disgrifiad manwl o’r rhain yn Adrannau 3.6 – 3.7 o’r DA
Terfynol ac mae crynodeb ohonynt isod:
•

Defnyddio Llyn Padarn yn gronfa isaf – er mai hwn oedd yr ateb gorau
posibl o ran peirianneg, cafodd hyn ei ddiystyru’n gynnar ym mhroses
datblygu’r cynllun oherwydd ei bwysigrwydd amgylcheddol, ecolegol a
chymdeithasol a’i sensitifrwydd mawr;

•

Roedd y dewis yn lle symud deunydd oddi ar y safle drwy Waunfawr yn
arwain at greu tomenni llechi dros ben a chludfelt mewnol o Q6;

•

Cadarnhawyd y bwriad i gloddio’r pynfarch dan ddaear ar y sail y byddai
dewis arall ar ffurf ffos yn cael effeithiau gweledol, amgylcheddol ac
archeolegol niweidiol arwyddocaol;

•

Pennu llwybr y pynfarch dan ddaear er mwyn osgoi unrhyw anawsterau
posibl o ran ansefydlogrwydd geotechnegol o ganlyniad i ddrilio dan
domenni llechi presennol ac yn agos i chwareli a oedd yn cynnwys
nodweddion ecolegol a warchodir a nodweddion sensitif iawn;

•

Gosod yr allfa i Lyn Padarn yn uwch na’r thermoclein er mwyn osgoi
unrhyw effeithiau dichonol ar Dorgoch yr Arctig.

Dewisiadau eraill yn lle’r safle yng Nglyn Rhonwy
3.4.2

Yn unol â gofynion y Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol am Ynni
(EN-1) a chyngor yr YG yn Adran 2.56 o’i farn Gwmpasu (Chwefror 2015),
ystyriwyd dewisiadau eraill yn lle’r Datblygiad sydd wedi’i gynnig yn y cais
am GCD. Mae’r adran isod yn egluro pam mae SPH wedi dewis safle Glyn
Rhonwy ar gyfer y Datblygiad yn hytrach na lleoliadau posibl eraill.

3.4.3

Mae’r technolegau, peiriannau a methodolegau adeiladu a ddefnyddir, hyd
y gellir eu diffinio yn y cam hwn o’r broses datblygu, wedi’u disgrifio yn yr
adran ddilynol o’r CA hwn ac ym Mhennod 4 ‘Project Description’ yn y DA.
Ystyriwyd dulliau a thechnolegau adeiladu eraill heblaw’r rheini a aseswyd
yn y DA. Fodd bynnag, nid yw’r rhain wedi’u hystyried ymhellach na’u dewis
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ar gyfer y dyluniad terfynol am wahanol resymau, am eu bod yn aneffeithlon
o safbwynt peirianyddol neu am nad ydynt yn gyson â’r canllawiau ar yr
arferion gorau yn y rhan fwyaf o achosion.
3.4.4

Mae nifer y safleoedd sy’n addas ar gyfer storfeydd pwmp yn gyfyngedig
oherwydd yr angen am nodweddion ffisegol penodol. Un nodwedd bwysig
sy’n ofynnol ar gyfer storfeydd pwmp yw bod o leiaf ddwy neu ragor o
chwareli neu gronfeydd lle gellir rhyddhau dŵr o lefel uchel i lefel isel. Mae
angen ffynhonnell ddŵr gychwynnol hefyd ac mae angen i safleoedd fod yn
weddol agos i gysylltiadau trydanol presennol.

3.4.5

Roedd y gwaith astudio dichonolrwydd a gyflawnwyd gan yr Ymgeisydd ar
gyfer datblygu storfa bwmp yn cynnwys ymarfer mapio manwl i ystyried
ymarferoldeb cynlluniau storfa bwmp ledled Prydain Fawr ar sail
dangosyddion allweddol a oedd yn cynnwys:

3.4.6

•

daeareg, cyflwr y tir a’r dirwedd;

•

hygyrchedd;

•

diogelwch a dichonolrwydd y gwaith adeiladu;

•

ffurf ffisegol a meintiau’r cronfeydd a’r anghenion am argaeau;

•

y pellter rhwng y cronfeydd a’r pellter i’r grid trosglwyddo;

•

sensitifrwydd amgylcheddol y safle;

•

a yw’n ymarferol lliniaru neu osgoi unrhyw effeithiau o’r datblygiad.

Roedd yr ymarfer hwn wedi dangos bod nifer o leoliadau lle credir ei bod yn
ymarferol datblygu storfeydd pwmp, gan gynnwys Glyn Rhonwy. Fodd
bynnag, nodwyd bod Glyn Rhonwy yn lleoliad addas iawn i storfa bwmp am
nifer o resymau:
•

Mae dwy chwarel sydd â gwahaniaeth mawr rhyngddynt o ran uchder
ond sy’n agos i’w gilydd yn daearyddol;

•

Mae ffurfiant daearegol Llechfaen Llanberis ar ffurf haen weddol
anathraidd yn y fan hon, a dangoswyd bod modd ei defnyddio eisoes ar
gyfer cyfleuster Storfa Bwmp Dinorwig;
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Dim ond 7km sydd rhwng y safle a phwynt cyswllt ar y rhwydwaith trydan
ac, ar ôl ystyried y meini prawf critigol eraill, credir bod hyn yn gymharol
agos.

3.4.7

Mae Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Gwynedd (2001 - 2016) yn nodi’n
benodol fod storfa bwmp (Polisi C27) yn ddefnydd addas ar y tir sydd wedi’i
ddatblygu o’r blaen ar Safle Ailddatblygu Glyn Rhonwy (Polisi C6).
Senario Gwneud Dim

3.4.8

Mae cynlluniau storfa bwmp yn darparu ynni drwy ymateb yn gyflym ar
adegau’r galw mwyaf. Oni bai am y gallu hwn i ymateb yn gyflym pan fo’r
galw mwyaf, byddai’r DU yn dibynnu fwyfwy ar orsafoedd pŵer thermol sy’n
ateb y galw sylfaenol a mathau anhyblyg o ynni adnewyddadwy, fel ynni
gwynt, i ddarparu ynni pa un a oes ei angen neu beidio. Byddai hyn yn
arwain at lefelau arwyddocaol o aneffeithlonrwydd ac allyriadau diangen o
nwyon tŷ gwydr o ganlyniad i losgi tanwyddau ffosil yn ddiangen.

3.4.9

Mae NPS EN-1 yn cefnogi’r defnydd o dechnolegau fel storfeydd pwmp o
dan gategori “cyfleusterau storio trydan” i ddarparu ynni wrth gefn i
farchnad

ynni

sy’n

cael

ei

chyflenwi

fwyfwy

o

ffynonellau

ynni

adnewyddadwy llai rhagweladwy. Mae adran 3.3.12 o NPS EN-1 yn datgan:
‘Ceir nifer o dechnolegau eraill y gellir eu defnyddio i wneud iawn am natur
ysbeidiol systemau cynhyrchu ynni adnewyddadwy, megis cyfleusterau
storio trydan, rhyng-gysylltedd ac ymateb ar ochr galw, heb fod angen
adeiladu safleoedd cynhyrchu ynni ychwanegol. Er bod y Llywodraeth o’r
farn y bydd y technolegau hyn yn chwarae rôl bwysig mewn system drydan
carbon isel, ni lwyddwyd i ddatblygu a defnyddio’r technolegau hyn ar y
raddfa angenrheidiol eto. Felly, ni chred y Llywodraeth ei bod yn ddarbodus
dibynnu’n gyfan gwbl ar y technolegau hyn yn unig i ateb y galw heb fod
capasiti wrth gefn ychwanegol ar gael. Mae felly’n debygol y bydd yr angen
i ddibynnu’n fwy ar ynni adnewyddadwy yn golygu bod angen mwy o
gapasiti trydan arnom na’r hyn a geir nawr yn gyffredinol, gyda mwy ohono
nag a adeiledir ar hyn o bryd at ddiben cyflawni swyddogaethau wrth gefn
yn gyfan gwbl neu ar y cyfan.’
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3.4.10 Mae nifer y safleoedd ledled y DU y credir eu bod yn addas ar gyfer
storfeydd pwmp yn gyfyngedig. Drwy ddefnyddio safle Glyn Rhonwy i
ddarparu’r gallu i storio trydan, gwneir cyfraniad pwysig at sicrhau system
drydan carbon isel yn y DU, yn unol â’r disgrifiad yn NPS EN-1. Mewn
‘Senario Gwneud Dim’ ni fyddai’r cyfraniad hwn yn digwydd.
Sicrhau’r Prosiect Gorau Posibl
3.4.11 Mae’r AEA hwn yn asesu senario’r achos gwaethaf drwy wneud
rhagdybiaethau rhesymol ar sail gwybodaeth gyfredol a dyluniadau
peirianyddol. Mae’r dylunio peirianyddol wedi’i gyflawni, a’i fireinio os oedd
yn bosibl, ar sail y wybodaeth a gafwyd hyd yn hyn a bydd gwaith dylunio
manwl a rhagor o archwilio ar y safle ar gyfer rhai elfennau.
3.4.12 Fodd bynnag, mae hefyd yn bosibl y bydd cyfleoedd i wella ac optimeiddio’r
dyluniadau peirianyddol. Y cyfleoedd hyn yw:
•

Y Siafft Dyrbinau – Y siafft dyrbinau sydd wedi’i dangos yn DA Cyfrol 4,
Ffigur 4.11 yw’r fwyaf y credir y bydd angen ei chloddio. Fodd bynnag,
gellir optimeiddio’r siafft dyrbinau drwy gloddio dwy siafft unigol lai neu
un siafft gulach a fydd yn agor i neuadd dyrbinau dan ddaear fwy. Felly
mae’r asesiad wedi’i wneud ar sail opsiwn peirianyddol yr achos
gwaethaf.

•

Y deunydd sydd i’w gloddio – Cafwyd cyfaint y deunydd sydd i’w gloddio
drwy ddefnyddio ffactor chwyddo o 1.6. Credir bod hyn yn rhagdybiaeth
geidwadol ac y byddai’n well cael cyfaint llai.
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DISGRIFIAD O’R PROSIECT

4.1

Trosolwg ar y Datblygiad

4.1.1

Bydd y Datblygiad yn cwmpasu arwynebedd o 91.24ha. Mae’r Datblygiad
yn cynnwys y cydrannau canlynol:
•

un gronfa uchaf (Q1), ei hargae, siafft fynediad a seilwaith goferu i Nant
y Betws;

•

un gronfa isaf (Q6), ei hargae, siafft fynediad a seilwaith goferu i Lyn
Padarn;

4.1.2

•

gorsaf bwmpio yn Llyn Padarn;

•

pwerdy ar Lwyfan 5 yn Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy (i’r de o Q6);

•

pynfarch (yn cysylltu Q1 â’r pwerdy);

•

pibell isaf (yn cysylltu’r pwerdy â Q6).

Nid yw Q8 yn rhan o’r Datblygiad ond bydd yn agos i Derfynau’r
Gorchymyn. Mae hyn wedi’i ddangos yn Ffigur 4.1 o’r CA hwn.

4.1.3

Mae Q7 wedi’i chynnwys o fewn Terfynau’r Gorchymyn gan ei bod yn bosibl
y bydd angen rhywfaint o ailbroffilio mewn mannau o gwmpas Q7 er mwyn
adeiladu argae Q6 ac ymestyn y ffordd fynediad bresennol at y llwyfannau
uchaf. Codir mur cynnal i gadw adeiladwaith y ffordd. O dan y cynigion, ni
fydd Q7 yn cael ei mewnlenwi ac ni eir iddi heblaw i selio twneli cyswllt.

4.1.4

Yn yr adrannau sy’n dilyn, mae disgrifiad o brif gydrannau’r Datblygiad, y
dulliau adeiladu a’r rhaglen. Mae’r adrannau hyn yn tynnu sylw hefyd at
statws rhai elfennau dylunio a’r cynnydd arnynt, gan gynnwys y rheini sy’n
cael eu dylunio’n fanwl neu’r rheini lle mae llai o hyblygrwydd. Mae’r
mannau gweithio wedi’u dyrannu yn unol â’r Cynlluniau Gweithio a
gyflwynwyd (Dogfen 2.04).

4.1.5

Mae’r Datblygiad wedi’i ddarlunio yn Ffigurau 4.1 i 4.16 yng Nghyfrol 4 o’r
DA Terfynol, ac ar y cynlluniau dangosol, y gweddluniau a’r trawsluniau a
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gyflwynwyd yn Nogfennau 2.05 a 2.06. Mae’r darluniau hyn yn dangos y
Datblygiad arfaethedig ar sail y paramedrau a aseswyd yn y DA hwn.
Cronfa Uchaf – Q1
4.1.6

Bydd y gronfa uchaf yn cael ei ffurfio yn Q1 drwy godi argae ar draws ochr
dde-orllewinol y chwarel. Bydd cyfaint o tua 1,300,000m3 o ddŵr yn y gronfa
uchaf. Uchder mwyaf yr argae fydd 395m UDO. Lefel weithredol uchaf
arferol y dŵr fydd 392m UDO. Lefel y gorlif yw 393m UDO felly bydd bwrdd
rhydd o hyd at 1m ar gyfer amrywiadau yn lefelau gweithredol y dŵr cyn y
ceir goferu. Darperir 2m o fwrdd rhydd ychwanegol uwchben y gorlif, ar
gyfer symudiad y tonnau yn bennaf .

4.1.7

Bydd tu allan yr argae’n cael ei dirlunio â llechi a’i broffilio i ymddangos yn
debyg i’r tomenni llechi sydd o gwmpas y chwareli presennol. Mae’n
debygol y bydd ar oleddf rhwng 1:1 a 1:2 er y bydd hyn yn destun gwaith
dylunio manwl a chytundeb â’r Peiriannydd Adeiladu a benodir o dan
Ddeddf Cronfeydd Dŵr.

4.1.8

Er mwyn gwneud y chwarel yn ddiogel ac yn bosibl ei defnyddio fel cronfa
ddŵr, mae’n bosibl y bydd angen sefydlogi a leinio’r chwarel, ar ôl cael
mynediad drwy gysylltu llwyfannau ag ochrau’r chwarel.

4.1.9

Bydd y gwaith sefydlogi’n cynnwys ailfodelu ac ailbroffilio ymylon presennol
y chwarel i symud wyneb toredig y graig a darparu wyneb gweithio llyfnach.
Defnyddir angorau craig mewn mannau priodol i sefydlogi ochrau’r chwarel
yn ôl yr angen. Mae hefyd yn bosibl y bydd angen leinio’r chwarel i atal neu
leihau’r dŵr a gollir drwy dryddiferu naturiol.

4.1.10 Codir adeilad allfa ar wahân ac ynddo falf ollwng a gofer cyfunol ger argae
Q1 ac o fewn y gronfa. Darperir y gofer rhag ofn y bydd y system bwmpio
yn methu neu y bydd gwaith cynhyrchu’n dod i ben gan arwain at lenwi’r
gronfa’n naturiol. Mae allfa’r falf ollwng (sy’n cael ei galw’n ‘scour’ ar y
darluniau) yn cynnig ffordd o ddraenio’r gronfa at lefel gwaelod yr argae os
bydd angen gwneud hynny mewn argyfwng.
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4.1.11 Bydd y seilwaith goferu sy’n rhedeg i Nant y Betws yn cynnwys dwy bibell –
un bibell draenio â diamedr o 800mm ac un bibell sgwrio â diamedr o
400mm a fydd wedi’u hamgáu yn sianel y seilwaith goferu.
Cronfa Isaf – Q6
4.1.12 Bydd y gronfa isaf yn Q6 yn cael ei chreu drwy adeiladu argae ar draws pen
gogledd-ddwyreiniol y chwarel ar ôl cwblhau gwaith sefydlogi a mynediad i
wneud y chwarel yn ddiogel ac yn addas ar gyfer gweithrediadau. Bydd brig
yr argae’n 156m UDO. Bydd Q6 hefyd yn dal cyfaint o hyd at 1,300,000m3 o
ddŵr. Lefel uchaf arferol y dŵr yn ystod gweithrediadau fydd 154m UDO.
Lefel y gorlif yw 154.5m felly bydd bwrdd rhydd o hyd at 0.5m ar gyfer
amrywiadau yn lefelau gweithredol y dŵr cyn y ceir goferu. Darperir 1.5m o
fwrdd rhydd ychwanegol uwchben y gorlif, ar gyfer symudiad y tonnau yn
bennaf.
4.1.13 Mae’n bosibl y bydd yr argae yn Q6 yn cael ei leinio a’i sefydlogi gan ddilyn
dull adeiladu tebyg i hynny yn Q1. Gall graddau’r gwaith sefydlogi yn Q6
effeithio ar y domen lechi bresennol i’r gogledd o Q6, a dyma’r rheswm dros
y ffordd ragofalus hon o ddelio â chwmpas Terfynau’r Gorchymyn.
4.1.14 Darperir adeilad allfa ar wahân ac ynddo falf ollwng a gofer cyfunol yng
nghronfa Q6. Yn gyffredinol, byddai hwn yn gweithio yn yr un ffordd â thŵr y
gofer a’r falf ollwng yn Q1. Mae allfa’r falf ollwng neu bibell sgwrio yn brif
bibell godi hefyd ar gyfer tynnu dŵr o Lyn Padarn i Q6.
Tynnu Dŵr o fewn y Chwareli
4.1.15 Mae Q1 a Q6 yn dal dŵr yng ngwagleoedd presennol y chwareli hyn. Yr
amcangyfrifon o archwiliadau bathymetrig o ddyfnder y dŵr yw 7m yn Q1 a
17m yn Q6. Mae’r dŵr yn y chwareli wedi’i samplu i ganfod ei ansawdd ac
mae rhagor o fanylion ym Mhennod 9 o’r DA ‘Water Resources’.
4.1.16 Bydd y dŵr yn Q1 yn cael ei bwmpio allan a’i ollwng i Nant y Betws. Os
bydd angen, bydd y dŵr yn cael ei redeg drwy lagwnau gwaddodi a / neu
‘Siltbuster’ (neu gyfarpar tebyg) i leihau’r solidau mewn daliant a ollyngir.
Mae hyd at tua 100,000m3 o ddŵr yn Q6 a fydd yn cael ei bwmpio allan i
Lyn Padarn gerllaw drwy brif bibell bwmpio dros dro. Bydd maint a
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chyflymder unrhyw ollyngiadau dŵr yn unol â’r Drwydded Amgylcheddol a
fydd yn ofynnol.
Cloddio’r Chwareli
4.1.17 Cloddir tua 550,000m3 o ddeunydd o Q1 a disgwylir i’r rhan fwyaf ohono
gael ei defnyddio yn adeiladwaith yr argae. Cloddir tua 360,000m3 o Q6, a
defnyddir tua 90,000m3 ohono i adeiladu’r argae.
Gwaith Sefydlogi
4.1.18 Mae’n bosibl bod ochrau’r chwareli Q1 a Q6 presennol yn ansefydlog ac y
bydd angen eu sefydlogi er mwyn gallu adeiladu a gweithredu’r cronfeydd
yn ddiogel. Lle bydd angen cloddio cerrig, bydd llethrau sefydlog yn cael eu
ffurfio drwy ffrwydro dan reolaeth, gan wneud gwaith adfer mewn mannau
yn ôl yr angen. Mewn mannau eraill, bydd y gwaith sefydlogi’n cynnwys
ailfodelu ac ailbroffilio ochrau presennol y chwareli i ffurfio wynebau carreg
sefydlog. Bydd y cloddio’n cael ei gyflawni drwy ddefnyddio peiriannau neu
ffrwydro dan reolaeth neu drwy gyfuniad o’r ddau ddull hyn.
4.1.19 Oherwydd amrywiadau daearegol ynghyd â gwaith cloddio blaenorol, bydd
Q1 yn cael ei sefydlogi drwy ailbroffilio. Cedwir yr ochr dde-ddwyreiniol hyd
y gellir a thynnir unrhyw ddeunydd rhydd.
4.1.20 Mae’n bosibl y bydd gwaith sefydlogi ar ochr ogleddol Q6 yn gorgyffwrdd â’r
domen lechi bresennol ymhellach i’r gogledd o Q6. Bydd gwaith archwilio
manwl ar y safle yn cadarnhau a yw’r domen bresennol hon yn sefydlog a
hefyd a yw’n bosibl y bydd unrhyw waith sefydlogi yn effeithio arni. Os bydd
angen gwaith sefydlogi, cyflawnir hyn drwy dynnu’r rhan o’r domen rwbel a
allai fod mewn perygl a’i symud dros dro i ran arall o’r domen lechi
bresennol. Ar ôl cwblhau’r gwaith sefydlogi, bydd y tir hwn yn cael ei
ailraddio a’i dirlunio.
4.1.21 Dulliau sefydlogi eraill y gellid eu defnyddio yw:
•

Symud – symud neu leihau nodweddion penodol;

•

Cyfyngu – cyfyngu mewn mannau gan ddefnyddio rhwydi cerrig neu
drapiau cerrig (gall y rhain fod yn ffensiau parhaol neu dros dro, yn
ffosydd neu’n lleiniau diogelu);
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Cryfhau – atgyfnerthu mewn mannau drwy ddefnyddio angorau cerrig,
bolltau neu begiau;

•

Cynnal neu warchod – cynnal rhai mannau drwy godi muriau cynnal,
bwtresi, concrid wedi’i chwistrellu neu drawstiau wedi’u hangori.

Ordnans heb Ffrwydro a Gwaith Adfer Gwaddodion
4.1.22 Mae tystiolaeth ar glawr bod y chwareli isaf wedi’u defnyddio yn y
gorffennol i storio a gwaredu bomiau milwrol. Rhoddwyd y gorau i
ddefnyddio’r storfa bomiau (Q8) wedi i’r to ddymchwel yn ystod yr Ail Ryfel
Byd, ond mae wedi’i hadfer wedyn gan y cyn Awdurdod Datblygu Cymru.
Mae cofnodion am waredu ordnans yn Q6 a hefyd am waith adfer
diweddarach yn y 1970au gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Fodd bynnag,
mae’n bosibl bod ordnans sydd heb ffrwydro (yn ogystal â sgrap ordnans
gwag) yn bresennol yn Q6 ac o’i chwmpas. Wrth ymgymryd â’r datblygiad,
cyflawnir Strategaeth Rheoli Ordnans a fydd yn cael ei chofnodi a’i
gweithredu drwy ymgynghori’n llawn â’r awdurdodau priodol mewn
perthynas ag unrhyw ordnans sydd heb ffrwydro a all fod yn bresennol.
4.1.23 Ceir rhagor o fanylion mewn adroddiad ar Ordnans sydd Heb Ffrwydro yng
Nghyfrol 3, Atodiadau 8.5 a 8.6 o’r DA, ac mae asesiad ym Mhennod 8 o’r
DA ‘Geology & Ground Conditions’.
4.1.24 Ceisiwyd casglu gwaddodion o Q1 a Q6 ym Mai 2015. Fodd bynnag, ni
chasglwyd unrhyw samplau canfyddadwy am nad oedd trwch sylweddol o
waddodion. Os ceir bod gwaddodion ar waelod y chwareli ar ôl eu draenio,
bydd y rhain yn cael eu profi a’u harchwilio am ordnans sydd heb ffrwydro
ac am halogiad. Yn ôl lefel yr halogi posibl sy’n bresennol neu’r ordnans a
ganfyddir, bydd hyn yn cael ei gywiro yn ôl yr angen. Nid oes bwriad i
symud unrhyw waddodion halogedig o’r Datblygiad.
Gwaith Leinio’r Chwareli
4.1.25 Ar gyfer gwaelod y chwareli, bwriedir defnyddio un o’r ddau ddull canlynol
(i’w gadarnhau ar y cam dylunio manwl):
1. Gosodir leinin anathraidd o Boly-ethylen Dwysedd Uchel (HDPE) ar
waelod y chwarel. Byddai angen system draenio o dan y leinin i gasglu
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a gwagio unrhyw ddŵr sydd wedi’i ollwng a dŵr daear. Bydd hyn yn
cynnwys yr elfennau canlynol:
•

Tirffurfio’r gwaelod;

•

System draenio o dan y leinin;

•

Haenau rheoleiddio uwchben ac o dan y leinin;

•

Leinin anathraidd;

•

Gwlân geodecstil ar ben y leinin i’w ddiogelu;

•

Haenau gorchuddio neu ddiogelu.

Byddai hyn yn atal pwysau at i fyny wrth dynnu dŵr i lawr o’r pwll wrth
gynhyrchu ynni ac yn rhoi’r gallu i ganfod dŵr sy’n gollwng drwy’r
gwaelod; neu
2. Growtio’r gwaelod dan bwysau drwy dyllau turio yng ngwaelod y
chwarel. Byddai’r growt yn llenwi unrhyw doriadau yng nghorff y graig ac
felly’n ei wneud yn llai athraidd.
4.1.26 Mae’n debygol mai growtio dan bwysau â growt smentu fydd y dull mwyaf
priodol o drin llethrau ar ochrau’r chwareli. Bydd yr angen am growtio
llethrau ar yr ochrau’n cael ei gadarnhau drwy brofion athreiddedd ar ôl
archwilio’r safle’n fanwl yn ystod y cam galluogi.
Ôl Troed yr Argaeau
4.1.27 Codir yr argaeau ar greigwelyau cadarn. Bydd hyn yn galw am symud
unrhyw ddyddodion ar y wyneb a rwbel chwarel sy’n bresennol cyn
adeiladu’r argae. Mae’n debygol bod proffil uchder y creigwely’n amrywio a
dim ond ar ôl tynnu’r rwbel chwarel presennol y gellir cadarnhau hyn.
Oherwydd y gwahaniaeth rhwng lefel bresennol y tir a lefel y creigwely,
bydd gwreiddiau’r argae’n ymestyn o dan ddaear nes cyrraedd y creigwely.
Bydd lefelau’r tir yn cael eu hadfer i’r lefelau tir presennol, neu’n agos iddynt
(neu fel y cytunir fel arall) o gwmpas ymylon yr argaeau.

Symudiad Tonnau a Diogelu
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4.1.28 Bydd mur tonnau concrid yn rhedeg ar hyd brig yr argaeau a bydd y croen
anathraidd sy’n wynebu’r gronfa yn cael ei glymu wrth hwn. Yn ôl y math o
groen anathraidd a ddefnyddir (h.y. os defnyddir croen geodecstil HDPE),
mae’n bosibl y bydd angen diogelu wyneb yr argae sy’n wynebu’r gronfa
drwy osod haen o gerrig dethol sy’n gallu gwrthsefyll effaith tonnau. O dan
yr haen hon, gosodir haenau amddiffyn a rheoleiddio rhwng y croen a
deunyddiau o wahanol faint yn amrywio o dywod i gerrig mâl.
Pynfarch a Phibell Isaf
4.1.29 Mae’r pynfarch yn bibell a fydd yn cario’r dŵr rhwng y gronfa uchaf a’r
pwerdy (ac i’r cyfeiriad arall). Bydd y bibell isaf yn cario dŵr o’r pwerdy i Q6
(ac i’r cyfeiriad arall). Bydd deufforchiad yn y pynfarch ger y pwerdy: mae
hyn wedi’i ddangos yn Ffigur 4.1 yn y CA. Bydd y ddwy bibell hyn mewn
twneli.
4.1.30 Bydd y pynfarch tua 1600m o hyd, yn ymestyn o Q1 i Q6 (fel y mae Ffigur
4.1 yn dangos) a bydd ei ddiamedr mewnol tua 4.5m. Gall yr hyd ymestyn
oherwydd gwyro i 1800m yn ôl cyflwr y tir.
4.1.31 Y dull cloddio arfaethedig yw un ai defnyddio Peiriant Tyllu Twneli (PTT)
neu ddrilio a ffrwydro. Fodd bynnag, am fod ymwthiadau yn y creigwely a all
fod yn ddoleritig, gellir cloddio drwy ddrilio a ffrwydro neu drwy gyfuniad o’r
ddau ddull. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau ar ôl rhoi cyfarwyddiadau i’r Prif
Gontractwr (PG).
4.1.32 Mae’r allfa o Q1 ar uchder o tua 335m UDO (tua 50m o dan y lefelau tir
presennol). Mae’r pynfarch yn cyrraedd y siafft i’r neuadd dyrbinau yn y
pwerdy ar uchder o tua 60m UDO (tua 90m o dan y lefel tir bresennol).
Dylid nodi ei bod yn bosibl y bydd uchder y pynfarch o dan ddaear yn cael
ei newid yn ystod cyfnod dylunio manwl y cynllun yn ôl cyflwr y tir ac
anghenion technegol penodol, gan gynnwys y tyrbinau pwmpio a gaiff eu
dewis. Mae’r gwaith o adeiladu’r pynfarch yn debygol o bara hyd at 12 mis.
Pwerdy
4.1.33 Mae’r pwerdy yn adeilad uwchben y ddaear a fydd yn cynnwys swyddfeydd,
neuadd beiriannau, craen(iau), gweithdy, cyfleusterau lles ac ystafell reoli.
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Bydd yr adeilad hwn tua 15m o uchder at ei frig, yn 60m o hyd ac yn 27m o
led. Bydd y pwerdy o boptu’r siafft sy’n cynnwys y neuadd dyrbinau lle bydd
y tyrbinau pwmpio a’r generaduron.
4.1.34 Mae’n debygol y bydd yn cael ei wynebu a’i doi â llechi ond bydd ei
ddyluniad a’i wedd allanol derfynol yn destun Gofyniad yn y GCD.
Rhagwelir y bydd hyd at oddeutu 35 o bobl yn gweithio yn y pwerdy pan
fydd yn gweithredu’n arferol. Bydd y neuadd dyrbinau’n cynnwys tyrbinau a
fydd ag allbwn net ar y cyd o 99.9MW. Oherwydd dyfnder y neuadd
dyrbinau, bydd angen defnyddio peiriannau trwm arbenigol i godi’r tyrbinau
a’u seilwaith cysylltiedig i’w lle ar y dyfnder hwn.
4.1.35 Mae hefyd yn debygol y bydd y pwerdy’n cynnwys yr offer rheoli sydd eu
hangen i gysylltu’r Datblygiad â’r rhwydwaith trydan.
Gorsaf Bwmpio
4.1.36 Pwrpas yr orsaf bwmpio yw tynnu dŵr o Lyn Padarn i Q6 er mwyn llenwi’r
Datblygiad yn ystod y broses gomisiynu a hefyd er mwyn ail-lenwi at y
lefelau gofynnol neu ollwng unrhyw ddŵr dros ben wrth ei weithredu. Dim
ond pan fydd angen pwmpio dŵr o Lyn Padarn i’r Datblygiad y bydd yr orsaf
bwmpio ar waith ac ni fydd yn rhedeg pan gaiff dŵr ei ollwng i Lyn Padarn.
4.1.37 Mewn ymateb i ymatebion i’r ymgynghoriad, mae lleoliad yr orsaf bwmpio
wedi’i symud oddi wrth lannau Llyn Padarn, i dir sydd o dan lystyfiant ger y
maes parcio. Ymchwilir i ail leoliad ymhellach yn ôl i gyfeiriad yr adeilad
toiledau presennol ac mae trafodaethau’n parhau ar hyn gyda darparwyr
cyfleustodau.
4.1.38 Bydd yr orsaf bwmpio yn cynnwys pwll gwlyb, siambr falfiau a phwll ceblau
o dan ddaear ac, uwchben y ddaear, caban rheoli. Bydd y rhan fwyaf o’r
adeiladwaith o dan ddaear a gellir ei leoli oddi wrth unrhyw fannau sy’n cael
eu defnyddio fel arfer gan ddefnyddwyr y maes parcio a’r lagwnau.
4.1.39 Bydd maint yr orsaf bwmpio yn dibynnu ar ei lleoliad terfynol ond bydd y
cyfan ohono’n ddwfn o dan ddaear. Byddai caban rheoli bach uwchben y
ddaear ac mae hwn yn debygol o fod tua 2m o hyd wrth 1.6m o uchder wrth
hyd at 0.8m o ddyfnder a byddai’n debyg i gaban rheoli cyfathrebu, ac yn ôl
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pob tebyg yn dod o dan y Safon Brydeinig 14-C-39 Gwyrdd (yn amodol ar
Ofyniad yn y GCD). Bydd angen clawr twll archwilio a phlât grid hefyd i gael
mynediad i’r orsaf bwmpio er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw.
4.1.40 Ni fyddai angen gweithredol am ffens o gwmpas y caban rheoli ac ni fydd
goleuadau ar ei gyfer. Bydd digon o fesurau lleihau sŵn yn yr orsaf bwmpio
dan ddaear i leihau aflonyddu uwchben y ddaear.
Seilwaith Goferu
4.1.41 Mae’r seilwaith goferu’n cynnwys gofer o Q6 a fydd wedi’i gysylltu’n
uniongyrchol â Llyn Padarn drwy bibell â diamedr o tua 800mm. Mae’r
seilwaith goferu hefyd yn cynnwys prif bibell codi dŵr a phibell sgwrio ar y
cyd sydd ar wahân i’r gofer ac iddi ddiamedr o tua 450mm.
4.1.42 Bydd y seilwaith goferu mewn cwlfert o dan yr argae yn Q6 a bydd wedi’i
gladdu mewn ffos a dorrir ar hyd y llwybr i’r orsaf bwmpio ac wedyn i Lyn
Padarn. Mae’r llwybr dangosol ar ei gyfer yn mynd o gwmpas ochr
ddeheuol y storfa bomiau, ac ar draws yr A4086, i’r orsaf bwmpio (gan
osgoi’r gofer a’r allfa gollwng neu sgwrio) ac wedyn i Lyn Padarn: mae hyn
wedi’i ddangos yn Ffigur 4.1 o’r CA.
4.1.43 Bydd y falfiau’n caniatáu i’r dŵr gollwng neu sgwrio fynd yn uniongyrchol i
Lyn Padarn (gan osgoi’r orsaf bwmpio). Pwrpas y gofer yw gollwng dŵr
dros ben sydd wedi cronni yn y gronfa/cronfeydd wrth weithredu. Pwrpas y
bibell sgwrio yw caniatáu gostwng lefel y dŵr yn y gronfa at waelod yr
argae, gan gynnwys gweithredu mewn argyfwng. Bydd unrhyw ollyngiadau
o’r gofer neu’r bibell gollwng yn cael eu tynnu gan ddisgyrchiant.
4.1.44 Yn DA 2012, cytunwyd y byddai’r seilwaith goferu yn cael ei sgrinio i osgoi
unrhyw effeithiau ar bysgod, y byddai’n uwch na’r thermoclein, y byddai tua
5m o dan y lefel dŵr isaf a gofnodwyd i osgoi effeithiau ar rywogaeth
pysgod a warchodir, Torgoch yr Arctig, ac effeithiau ar ddefnyddwyr
adloniadol. Byddai bwiau ar wyneb y dŵr yn dangos lleoliad terfynellau’r
pibellau. Bydd sgrin rhwyllwaith mân ar y pibellau i atal unrhyw anifeiliaid,
malurion neu ddeunydd rhag mynd i mewn i’r bibell.
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4.1.45 Gan y bydd yn ddwfn yn y ddaear, bydd waliau o bileri a llenni yn cael eu
gosod yn y man gweithio i sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn ddiddos wrth
osod y seilwaith goferu. Bydd hyn oddeutu 5m x 20m.
4.1.46 Lle mae’r seilwaith goferu’n mynd i Lyn Padarn drwy’r rhes o goed, bydd y
lled gweithio mor gul â phosibl er mwyn lleihau unrhyw effeithiau ar
wreiddiau coed. Cynhelir arolwg coed cyn dechrau adeiladu er mwyn pennu
llwybr manwl i’r bibell drwy’r tir hwn. Bydd unrhyw goed a symudir yn
destun mesurau lliniaru a fydd wedi’u disgrifio yn y Cynllun Rheoli
Cynefinoedd (CRhC).
4.1.47 Lle bydd yr adeiladwaith yn cyrraedd Llyn Padarn, bydd y mynediad i’r tir o’i
gwmpas yn cael ei gyfyngu dros dro i gadw’r amgylchedd yn ddiogel ar
gyfer defnyddwyr Llyn Padarn. Rhagwelir y bydd y gwaith hwn yn para hyd
at 12 wythnos.
4.1.48 Mae dau opsiwn posibl ar gyfer adeiladu’r seilwaith goferu at Lyn Padarn,
fel a ganlyn:
Opsiwn 1
4.1.49 Yng nghyffiniau’r argae coffr, sydd wedi’i ddisgrifio uchod, bydd y pibellau’n
cael eu hymestyn a’u suddo yn eu lle â phwysau concrid wedi’i rag-gastio.
4.1.50 Ar ôl gosod y bibell ac adfer y man sych a’i ailfoddi a thynnu’r argae coffr,
caniateir mynediad. Rhagwelir y bydd y rhan hon o’r gwaith o adeiladu’r
orsaf bwmpio a’r seilwaith goferu yn para am gyfnod byr dros dro.
Oherwydd natur y gwaith, bydd yn hollbwysig bod y gofynion iechyd a
diogelwch ar gyfer adeiladu’n cael eu rheoli’n gywir.
Opsiwn 2
4.1.51 Byddai argae coffr llai yn cael ei osod ac wedyn byddai cwch bach yn cael
ei ddefnyddio wrth ymestyn y pibellau a’u cysylltu â’r pibellau ar y tir ar ôl
suddo’r bibell â phwysau concrid wedi’i rag-gastio. Byddai mynediad i’r tir
hwn yn cael ei gyfyngu dros dro yn yr un modd tra oedd y gwaith yn mynd
ymlaen er mwyn iechyd a diogelwch defnyddwyr a gweithwyr adeiladu.
4.1.52 Mae gwybodaeth fanwl am y dull adeiladu yn adran 4.6 o Bennod 4 o’r DA
‘Project Description’.
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Comisiynu
4.1.53 Ar ôl adeiladu’r orsaf bwmpio a’r seilwaith goferu, cynhelir profion
gwasgedd. Bydd hyn yn digwydd dros dro am gyfnod o ychydig wythnosau.
Pan fydd cronfa Q6 yn barod i dderbyn dŵr, dechreuir tynnu dŵr o Lyn
Padarn.
4.1.54 Ar y sail y bydd angen tynnu 1,300,000m3 o ddŵr, bydd hyn yn para am 394
o ddiwrnodau gan gymryd y bydd 3300m3 yn cael ei dynnu bob diwrnod.
Rhoddwyd trwydded tynnu dŵr ar gyfer tynnu 1,100,000m3 a bydd
amrywiant yn y drwydded hon mewn perthynas â’r cyfaint o 1,300,000m3 yn
cael ei gyflwyno i CNC cyn dechrau’r Archwiliad.
Rhaglen
4.1.55 Cynigiwyd peidio â gweithio yn ystod gwyliau ysgol yr haf er mwyn lleihau
unrhyw effeithiau niweidiol arwyddocaol ar ddefnyddwyr Llyn Padarn a’r
lagwnau. Y tu allan i wyliau ysgol yr haf, cynigiwyd adeiladu’r gofer a’r orsaf
bwmpio y naill ar ôl y llall er mwyn lleihau unrhyw aflonyddu ar ddefnyddwyr
Llyn Padarn a’r lagwnau. Mae’n bosibl y bydd angen amgaefa adeiladu fach
ond ni fydd mynediad i’r tir ar gyfer defnyddwyr beiciau a cherbydau yn cael
ei rwystro: cyflwynir dargyfeiriadau lle bo angen. Nid oes bwriad i gau na
thorri unrhyw lwybrau presennol ar gyfer defnyddwyr Llyn Padarn ond
cymerir rhai mesurau i reoli traffig yn ystod gweithgareddau hanfodol.
4.1.56 Ni fydd angen goleuadau yn y nos y tu allan i oriau gwaith yn y cyfnod
adeiladu heblaw i ddibenion diogelwch.
Cysylltiad Trydanol
4.1.57 Cysylltir y Datblygiad â’r rhwydwaith dosbarthu trydan drwy gysylltiad
trydanol newydd. Bydd hwn yn cael ei gludo allan o is-orsaf ar y safle at
gysylltiad y tu allan i’r safle a fydd yn gorffen ym Mhentir. Mae hyn wedi’i
ddangos yn Ffigur 4.2 o’r CA.
4.1.58 Mae hwn yn debygol o fod yn gysylltiad 132kV: gan ei fod cael ei ystyried
yn ddatblygiad cysylltiedig yng Nghymru, ni fydd y caniatâd ar ei gyfer yn
cael ei roi o dan y Ddeddf. Mae’n bosibl y gellir cwblhau’r gwaith o dan
hawliau datblygu a ganiateir SP Manweb, neu drwy roi caniatâd cynllunio
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yn ffurfiol o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Bydd unrhyw gais
am ganiatâd priodol yn cael ei wneud gan SPH, Darparwr Cysylltiadau
Annibynnol (DCA) neu SP Manweb fel y bo’n briodol. Cynhaliwyd asesiad
lefel uchel o’r effeithiau cronnol o’r llwybr dangosol ac mae hyn wedi’i asesu
ym Mhennod 17 o’r DA, ‘Cumulative Effects’. Mae’r asesiad hwn wedi’i
seilio ar y cytundeb presennol ar gysylltiadau â’r grid a oedd yn gymwys ar
adeg cyflwyno’r cais.
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4.1.59 Mae SPH wedi ymrwymo i ddarparu’r cysylltiad hwn o dan ddaear ac mae’r
cynnig presennol am gysylltiad â’r grid sy’n cael ei drafod â SP Manweb yn
un ar gyfer cysylltiad dan ddaear.
4.1.60 Mae adeilad yr offer rheoli ger y pwerdy ac mae hwn hefyd yn debygol o
gael ei wynebu a’i doi â llechi. Bydd deunyddiau a gorffeniadau’r adeilad yn
cael eu pennu’n derfynol o dan un o Ofynion y GCD. Bydd yr is-orsaf yn
cynnwys cyfarpar dosbarthu trydanol 11kV a 400V a bydd oddeutu 10m o
uchder, 18m o led a 30m o hyd.
4.1.61 Bydd amgaefa’r newidydd allanol yn darparu ar gyfer un newidydd
11kV/400V a dau newidydd 11kV/132kV ar gyfer y cysylltiad trydanol
132kV. Dim ond yr adeilad sydd ei angen i gynnwys cyfarpar yr is-orsaf
fydd wedi’i gynnwys yn y GCD ac yn cael ei ganiatáu drwyddo.
Tomenni Parhaol o Lechi Dros Ben
4.1.62 Bydd hyd at ddwy domen o lechi dros ben yn cael eu ffurfio i’r de o Q1 ac
ynddynt gyfaint o hyd at 935,000m3. Bydd hyn ar ffurf tomen lechi newydd
i’r de o’r domen bresennol, ac estyniad i’r domen bresennol.
4.1.63 Ceir deunydd drwy gloddio chwareli Q1 a Q6 i ffurfio’r gronfa uchaf a’r
gronfa isaf. Caiff y deunydd hwn ei falu a’i raddio a dim ond deunydd addas
a ddefnyddir i adeiladu’r argae(au): defnyddir y deunydd llai addas ar gyfer
tirlunio neu caiff ei gynnwys yn y tomenni newydd o lechi dros ben i’r deorllewin o Q1.
4.1.64 Bydd deunydd dros ben a gynhyrchir yn Q6 yn cael ei gario ar gludfelt
drwy’r pynfarch ar ôl ei gwblhau i’w gynnwys yn y tomenni o lechi dros ben.
Mynediad
4.1.65 Ceir mynediad i Q1 ar hyd y ffordd ddiddosbarth bresennol (a elwir yn
Ffordd Werdd) o’r A4086 a thrwy Waunfawr. Gwneir gwelliannau rhwng yr
A4086 ac amgaefa safle Q1 a bydd traciau mynediad dros dro rhwng yr
amgaefa a’r chwarel. Mae’r gwelliannau hyn yn cael eu hystyried yn
ddatblygu cysylltiedig ac felly cyflwynir cais cynllunio ar eu cyfer i Gyngor
Gwynedd. Ar sail y deialog a gafwyd â’r Cyngor hyd yn hyn, bydd y ffordd
yn parhau’n drac sengl a gwneir nifer o fannau pasio ar gyfer symud
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cerbydau. Gwneir y gwelliannau i’r Ffordd Werdd cyn dechrau adeiladu ac
wedyn caiff ei hadfer at safonau ffordd fabwysiadwy ar ôl cwblhau’r gwaith
adeiladu. Ceir rhagor o fanylion ym Mhennod 12 o’r DA ‘Traffic and
Transportation’.
4.1.66 Ceir mynediad i Q6 ar hyd y rhwydwaith ffyrdd presennol oddi ar yr A4085
ac i’r Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy bresennol. Mae’n bosibl y gwneir
newidiadau bach yn y gyffordd rhwng yr A4085 a’r Ystad Ddiwydiannol er
mwyn cludo peiriannau a deunyddiau yn ystod y cyfnod adeiladu er y bydd
y rhain yn cael eu hadfer ar ôl y cyfnod adeiladu, oni bai fod yr Awdurdod
Priffyrdd yn cytuno i’w cadw.
4.1.67 Ni fydd Ffordd Clegir, sy’n rhedeg rhwng Q5 a Q6, yn cael ei defnyddio ar
gyfer unrhyw draffig adeiladu neu weithredu, er y gellid ei chau dros dro am
resymau sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch pan geir gweithgareddau
hanfodol. Bydd preswylwyr lleol yn cael eu hysbysu ymlaen llaw, darperir
arwyddion priodol ar y ffordd, a cheir cymeradwyaeth gan CG, sef yr
Awdurdod Priffyrdd, cyn dechrau unrhyw waith.
4.2

Cyfnod Adeiladu

4.2.1

Rhagwelir y bydd y cyfnod adeiladu’n para tua 4 blynedd ar ôl dechrau’r
gwaith. Mae Tabl 4-1 yn darparu rhaglen syml ddangosol ar gyfer y
Datblygiad. Sylwer bod nifer o weithgareddau sydd wedi’u cynnwys gyda’i
gilydd a fydd yn cael eu cyflawni ar wahân yn ystod y rhaglen. Nid yw PG
wedi’i benodi eto, felly braslun o drefn y gwaith adeiladu yw’r hyn sy’n dilyn.
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Tabl 4-1 Rhaglen Adeiladu Ddangosol
Cyfnod
Lleoliad
Gweithgaredd
Gwaith Galluogi Q1 a Q6

Gwella ffyrdd mynediad at y safle, creu maes parcio dros dro yn lle’r un presennol
Sefydlu amgaefeydd adeiladu gan gynnwys ffensio a mesurau diogelwch.
Dechrau gwaith cyffredinol ar y safle (a gwaith archwilio tir o bosibl) a chlirio’r safle
Tynnu dŵr
Q1 a Q6
Tynnu dŵr o’r chwareli
Gwaith ar
Q1
Cael mynediad at lawr y chwarel ac ailbroffilio gan gynnwys ffrwydro, drilio, leinio,
gronfeydd
cloddio a bolltio cerrig ac adeiladu’r llen growt
Symud rhannau o’r tomenni rwbel presennol a malu deunydd a gloddiwyd
Adeiladu’r argae
Adeiladu’r tŵr sgwrio, falfiau gorlifo / gollwng a gofer, gwaith ar y fewnfa / allfa a
siambrau
Gosod deunydd dros ben ar domenni llechi newydd
Adeiladu’r seilwaith goferu i Nant y Betws
Q6
Cael mynediad at lawr y chwarel ac ailbroffilio gan gynnwys ffrwydro, drilio, leinio,
cloddio a bolltio cerrig ac adeiladu’r llen growt
Symud rhannau o’r tomenni rwbel presennol a malu deunydd a gloddiwyd
Gwaith adfer ar ordnans sydd heb ffrwydro
Adeiladu’r argae a gosod deunydd dros ben
Adeiladu’r tŵr sgwrio, falfiau gorlifo / gollwng a phibellau cysylltiedig, gwaith ar y
fewnfa / allfa a siambrau
Llenwi’r gronfa drwy dynnu dŵr a glawiad
Gorsaf Bwmpio Llyn Padarn Adeiladu seilwaith goferu i Lyn Padarn a gorsaf bwmpio
Adeiladu’r
Pynfarch
Cloddio siafft lansio o lwyfan 5
Pynfarch
Cloddio’r pynfarch, falf ddeufforchio a siambrau
Leinio’r twnnel
Cludfelt
Paratoi a symud deunydd o Q6 i Q1
Pwerdy
Llwyfan 5/6 Cloddio siafft tyrbinau ac adeiladu’r bibell isaf
Ystad
Gwaith leinio a ffitio seilwaith y siafft
Ddiwydiannol Adeiladu rhan uchaf y pwerdy, gan gynnwys craen a ffitio’r pwerdy
Glyn Rhonwy Gosod tyrbinau a seilwaith trydanol o dan ac uwchben y ddaear.
Cynnal profion a chomisiynu
Gorffen y gwaith Q1 a Q6
Symud yr amgaefeydd a chyfarpar o’r safle. Adfer y gwelliannau i’r ffyrdd mynediad.
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Bydd angen ymgymryd â gwaith paratoi a galluogi ar y safle cyn dechrau’r
prif gyfnod adeiladu. Mae hyn yn cynnwys:

4.2.3

•

Cwblhau gwelliannau i briffyrdd;

•

Gweithredu dargyfeiriadau mewn HTC;

•

Gwaith archwilio ar dir eilaidd dichonol;

•

Symud i’r safle a sefydlu amgaefeydd dros dro.

Bydd angen adeiladau ar gyfer gweithwyr adeiladu a mannau gosod i lawr
dros dro. Bydd y rhain o fewn Terfynau’r Gorchymyn a byddant yn cynnwys
swyddfeydd, ystafelloedd cyfarfod, maes parcio, mannau storio a gosod i
lawr ar gyfer cyfarpar adeiladu a cherbydau, a chyfleusterau lles i weithwyr.
Mae lleoliad dangosol y nodweddion dros dro hyn wedi’i ddangos yn Nhabl
4.1 yn y CA.

4.2.4

Bydd angen gwahanol fathau o beiriannau a chyfarpar adeiladu yn ystod y
gweithgareddau adeiladu a bydd y rhain yn cynnwys (ymysg eraill):
•

Lorïau llwytho isel – i ddadlwytho peiriannau ac offer;

•

Tryciau dadlwytho Moxy – i gludo deunyddiau o fewn y chwareli ac y tu
allan i fannau storio;

4.2.5

•

Peiriannau cloddio 360 ar olwynion a thraciau – ar gyfer gwaith cloddio;

•

Peiriannau malu a sgrinio symudol;

•

Teirw dur;

•

Peiriannau graddio;

•

Peiriannau cywasgu;

•

Craeniau.

Ymysg y peiriannau a chyfarpar eraill gellir cynnwys:
•

Peiriannau crynhoi concrid;

•

Unedau lles a chabanau symudol;

•

Pibellau (yn gydrannau);

•

Ffensiau dros dro;
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Os defnyddir PTT i gloddio’r pynfarch, bydd hwn yn cael ei gludo i’r safle yn
fodiwlau ar gefn lorri llwytho isel.

4.2.7

Yn DA 2012 cynigiwyd Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu (CRhAA) y
bydd yn ofynnol i’r PG gydymffurfio ag ef. Mae hwn wedi’i droi’n CYA sydd
wedi’i gyflwyno i ategu’r Cais am GCD. Bydd yn gweithredu’r mesurau
lliniaru a nodwyd yn DA 2012, yr amodau cynllunio ar y caniatâd o dan
DCGTh ar gyfer y cynllun a gymeradwywyd, ac unrhyw fesurau ychwanegol
a nodwyd yn y DA. Ceir rhagor o fanylion ym Mhennod 16 o’r DA,
‘Environmental Management’.

4.2.8

Yr oriau gwaith ar gyfer adeiladu fydd 07:00 – 19:00 dydd Llun i ddydd
Gwener a 07:00 – 13:00 dydd Sadwrn. Os bydd angen gweithgareddau
adeiladu y tu allan i’r oriau hyn, dim ond ar ôl cael caniatâd ymlaen llaw gan
CG yr ymgymerir â hyn.

4.2.9

Bydd nifer y staff adeiladu ar y safle yn amrywio yn ôl y cam yn y cyfnod
adeiladu a’r gweithgareddau a gyflawnir, a bydd y PG yn ei gadarnhau ar ôl
derbyn cyfarwyddiadau. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd hyd at 250 o bobl
wedi’u cyflogi yn ystod amser prysuraf y cyfnod adeiladu ac y bydd y nifer
yn gostwng yn gyffredinol ar ôl hynny wrth symud o’r cyfnod adeiladu i’r
cyfnod comisiynu. Fodd bynnag, bydd hyn yn amodol ar anghenion y PG ac
felly gallai newid.

4.2.10 Bydd angen goleuadau diogelwch o fewn y Datblygiad yn ystod y cyfnod
adeiladu, yn enwedig yn yr amgaefeydd a mannau storio dros dro. Rhoddir
sylw dyladwy i anheddau preswyl cyfagos a chynefinoedd a rhywogaethau
sensitif wrth drefnu’r goleuadau. Wrth osod goleuadau mewn gweithleoedd
yn yr amgaefeydd dros dro ar y safle, rhoddir sylw dyladwy i ganllawiau’r
DU ar oleuadau adeiladu, sef canllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a
Diogelwch HSG38 ‘Lighting at Work’ yn ogystal â Datganiad yr
Ymddiriedolaeth Gadwraeth Ystlumod ar Effaith a Dyluniad Goleuadau
Artiffisial ar Ystlumod (Mai 2011).
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4.2.11 Cedwir mynediad o gwmpas y ddwy ardal gweithio a’r HTC presennol a rhai
a ddargyfeiriwyd yn ystod y cyfnod adeiladu lle bynnag y bo modd ar gyfer
defnyddwyr adloniadol a defnyddwyr tir comin. Bydd y maes parcio yn Q1
yn cael ei adleoli dros dro ger y dargyfeiriad dros dro yn yr HTC fel y gellir
parhau i ddefnyddio’r cysylltiadau hyn.
4.2.12 Gellir cau HTC dros dro a rheoli mynediad i dir yn ystod amseroedd
penodol yn y cyfnod adeiladu er mwyn ymgymryd â gweithgareddau ar
lwybrau hanfodol fel ffrwydro neu ddrilio. Mae hyn er mwyn iechyd a
diogelwch defnyddwyr, preswylwyr a gweithwyr ar y safle. Codir arwyddion
priodol ar yr holl ddargyfeiriadau i HTC a rhoddir rhybudd priodol cyn cau
unrhyw HTC.
4.2.13 Yn ogystal â hyn, bydd mesurau diogelwch 24 awr yn y ddwy ardal gweithio
o gwmpas Q1 a Q6 i atal mynediad gan y cyhoedd a bydd ffensiau priodol,
arwyddion, goleuadau a theledu cylch cyfyng yn cael eu gosod. Ni fydd
pentrefi i weithwyr na llety dros nos yn yr un o’r ddwy amgaefa yn ystod y
cyfnod adeiladu. Yr unig weithwyr a fydd yn bresennol am 24 awr fydd
swyddogion diogelwch.
4.3

Cyfnod Gweithredol

4.3.1

Hyd oes gweithredol dangosol y Datblygiad yw 125 mlynedd. Bydd y
Datblygiad yn gweithredu’n barhaus drwy gydol ei gylch bywyd heblaw yn
ystod gwaith cynnal a gynlluniwyd.

4.3.2

Mae SPH wedi amcangyfrif y bydd hyd at oddeutu 35 o bobl wedi’u cyflogi
yn ystod oes weithredol y Datblygiad i gyflawni tasgau gweithredu a
chynnal a chadw. Felly, yr unig draffig gweithredol fydd teithiau gan staff a
danfon deunyddiau atodol a pheiriannau yn ystod oes y Datblygiad.

4.3.3

Yn yr un modd â’r cyfnod adeiladu, bydd y strategaeth goleuadau ar gyfer y
cyfnod gweithredol yn rhoi sylw dyladwy i breswylwyr, ecoleg ac iechyd a
diogelwch. Cynigir dod i gytundeb ar hyn o dan un o Ofynion y GCD.

4.3.4

Ar ôl llenwi’r Datblygiad â 1,300,000m3 o ddŵr, bydd y dŵr hwn yn rhedeg
rhwng Q1 a Q6 er mwyn storio ynni mewn batrïau a chynhyrchu trydan pan
fo’r galw mwyaf.
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Bydd y gollyngiadau dŵr wrth weithredu’n ysbeidiol ac yn dibynnu ar lawiad
ac anghenion gweithredol. Un elfen hanfodol ym mhob cronfa ddŵr ar lefel
uwch yw’r gallu i ostwng lefel y dŵr y tu ôl i’r argae (tynnu i lawr); gan
wagio’r gronfa at bwynt lle nad oes llwyth hydrolig ar yr adeiladwaith. Er
mwyn diogelwch y gronfa, rhaid i’r cyfleuster hwn fod ar gael bob amser.

4.3.6

Pan fydd yn gweithredu’n arferol, y prif fecanwaith ar gyfer gostwng dŵr yng
nghronfa Q1 fydd drwy’r pynfarch i Q6. Bydd pibell y pynfarch yn gallu
tynnu dŵr y gronfa i lawr mewn oddeutu 7 awr ar gyfradd o tua 46 m3/s.
Mae hyn yn fwy na digon i ateb yr angen am ostwng lefel y dŵr yng
nghronfa Q1.

4.3.7

Pan fydd yn gweithredu’n arferol, y prif fecanwaith ar gyfer gostwng dŵr yng
nghronfa Q6 fydd drwy’r pynfarch i Q1, gan ddefnyddio’r tyrbinau yn y
neuadd dyrbinau yn y modd pwmpio. Fodd bynnag, oherwydd y
newidynnau wrth weithredu a chynnal y cynllun, a’r angen am y gallu i
dynnu dŵr i lawr bob amser, credir ei bod yn ddoeth cynnwys cyfleuster i
ostwng lefel y dŵr yn y gronfa sy’n annibynnol ar y pynfarch a’r pwerdy.

4.3.8

Felly, bydd dull eilaidd o dynnu dŵr i lawr yn y ddau argae, lle bydd dŵr yn
cael ei ollwng i Nant y Betws yn Q1 ac i Lyn Padarn yn Q6. Dim ond os na
fydd y pynfarch ar gael y bydd hyn yn digwydd. Mae maint y falfiau gollwng
wedi’i bennu fel y bydd modd gostwng lefel y dŵr yn y gronfa/cronfeydd i
50% y cyfaint a gronnwyd gan yr argae(au) o fewn 7 diwrnod. Byddai’r
gollyngiadau hyn yn cael eu rheoli drwy’r caniatâd a fydd yn ofynnol ar gyfer
gollwng dŵr.

4.3.9

Bydd y falfiau gollwng yn cael eu gweithio â llaw h.y. dim ond pan fydd y
gweithredwr yn ymyrryd y byddant yn agor. Dim ond mewn un o’r ddau
senario isod y bydd ymyrraeth o’r fath yn digwydd:
a) pan fo angen gostwng lefel y dŵr y tu ôl i’r argae ac na ellir tynnu dŵr i
lawr, am ba reswm bynnag, drwy’r pynfarch h.y. dim ond mewn sefyllfa
anarferol y byddai angen tynnu dŵr i lawr o’r gronfa ac nid oes modd
gwneud hyn drwy’r pynfarch.
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b) ar gyfer gwaith cynnal a chadw: er mwyn sicrhau bod y falfiau’n gweithio
o fewn system ddiogelwch yr argae, bydd angen agor y falfiau o bryd i’w
gilydd.
4.3.10 Yn fyr, credir ei bod yn annhebygol iawn y bydd angen defnyddio’r falfiau
mewn argyfwng a heblaw am brofion anfynych ar y falfiau, nid ydynt yn
rhan o weithrediadau arferol y cynllun ac mae’n annhebygol iawn y byddent
yn cael eu defnyddio mewn sefyllfa annisgwyl, os o gwbl.
4.3.11 Yn y senario cynnal a chadw (b uchod) byddai’r gollwng yn cael ei reoli yn
unol â gofynion y caniatâd gollwng. Yn y senario hwn, gellir defnyddio’r falf
o dan reolaeth, pan fydd y llif yn Nant y Betws ac Afon Gwyrfai yn ddigon
isel i gymryd y llif o’r gronfa heb achosi mwy o berygl llifogydd o’r cyrsiau
dŵr.
4.3.12 Ni fydd dŵr yn cael ei ollwng yn uniongyrchol i Lyn Padarn o’r tyrbinau.
4.4

Datgomisiynu

4.4.1

I ddibenion yr AEA, cymerir y gall datgomisiynu ddigwydd ar ôl oes
weithredol ddangosol o 125 mlynedd. Bydd y goblygiadau o ddatgomisiynu
yn cael eu hadolygu pan ddaw’n amlwg bod y weithfa’n dod i ddiwedd ei
hoes weithio.

4.4.2

Ar ddiwedd yr oes weithredol o 125 mlynedd, bydd y Datblygiad yn cael ei
ddatgomisiynu:
•

Asesir unrhyw adeiladau sydd i’w symud, gan gynnwys ecoleg;

•

Tynnir yr holl adeiladweithiau sydd uwchben y ddaear, gan gynnwys y
pwerdy yn benodol;

•

Caiff dŵr ei ddraenio o Q1 i Q6 a’i ryddhau i Lyn Padarn ar gyfradd a
thros gyfnod a gytunir o dan y system drwyddedu briodol;

•

Symudir yr orsaf bwmpio, er y bydd y pibellau goferu yn Q6 yn aros yn
eu lle ar ôl cael eu selio;

•

Bydd yr argaeau a thraciau mynediad yn aros yn eu lle;

•

Bydd ffensiau diogelwch yn aros yn eu lle er y bydd mynediad drwy
adeiladweithiau’r argaeau’n cael ei warchod;
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Bydd pibellau’r pynfarch rhwng Q1 a Q6 yn aros yn eu lle ac yn cael eu
selio; yn ogystal â’r pibellau goferu yn Q1.

4.4.3

Oherwydd hyd oes disgwyliedig y Datblygiad, cynigir y bydd angen Cynllun
Datgomisiynu ar yr awdurdodau perthnasol ar adeg datgomisiynu’r
Datblygiad hwn. Felly bydd hyn yn un o ofynion y GCD.

Hydref 2015

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy

5

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

5-1

CRYNODEB O’R ASESIAD O’R EFFAITH
AMGYLCHEDDOL

5.1

Cyflwyniad

5.1.1

Mae’r DA yn nodi pynciau amgylcheddol allweddol sydd wedi’u hasesu yn
ystod proses ffurfiol yr AEA. Mae’r rhain wedi’u disgrifio yn Adran 2.3 o’r CA
hwn.

5.1.2

Ar gyfer pob pwnc sydd i’w asesu, mae’r DA yn disgrifio’r dull arfaethedig o
asesu, yn darparu’r wybodaeth bresennol am yr amgylchedd lleol (‘llinell
sylfaen’ amgylcheddol yr ardal o gwmpas), ac yn disgrifio’r effeithiau
dichonol ar yr amgylchedd hwnnw yn ystod y cyfnodau adeiladu,
gweithredu a datgomisiynu.

5.1.3

Mae crynodeb isod o’r meysydd pwnc amgylcheddol sydd wedi’u trafod yn
y DA.

5.2

Cymeriad y Dirwedd ac Amwynder Gweledol

5.2.1

Mae Pennod 6 o’r DA yn cynnwys asesiad o effeithiau’r Datblygiad ar y
dirwedd ac elfennau gweledol. Mae’r Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol
(ATEW) wedi’i seilio ar y gwaith o gynhyrchu map Parth Gwelededd
Damcaniaethol (PGD) ar gyfer argaeau’r chwareli a’r tomenni llechi, a
gyflawnwyd ar gyfer DA 2012.

5.2.2

Ar sail y PGD, cytunwyd ar 12 golygfan gynrychiadol â Chyngor Gwynedd
(CG), Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (CNC bellach) ac Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri (APCE) ar gyfer DA 2012. Defnyddiwyd y 12 golygfan
hyn yn y DA ar gyfer y Cais am GCD, er mwyn dangos golygfeydd o’r
Datblygiad yn y dirwedd. ‘Senario’r achos gwaethaf’ yw’r golygfeydd o’r
derbynyddion tirwedd a gweledol mwyaf sensitif lle mae’r Datblygiad yn
fwyaf gweladwy. Mae’r PGD a lleoliadau’r 12 golygfan wedi’u dangos yn
Ffigur 5.1 o’r CA. Lluniwyd nifer o montages ffotograffig ar gyfer y
golygfannau hyn sy’n dangos y Datblygiad fel y bydd yn ymddangos pan
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fydd ar waith. Mae’r rhain i’w gweld yng Nghyfrol 4, Ffigurau 6.4a i 6.4l yng
Nghyfrol 4 o’r DA.

5.2.3

Aseswyd yr effeithiau ar y dirwedd ac elfennau gweledol yn ystod y
cyfnodau adeiladu, gweithredu a datgomisiynu mewn perthynas â’r
canlynol:
•

Elfennau tirwedd o fewn y Datblygiad;

•

Dynodiadau tirwedd a Pharc Cenedlaethol Eryri;

•

Meysydd agwedd LANDMAP (daearegol, cynefinoedd, gweledol a
synhwyraidd, hanesyddol a diwylliannol);

•

Golygfeydd (amwynder gweledol).

Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu
5.2.4

Bydd elfennau a gweithgareddau adeiladu’n cael effaith niweidiol ar y
dirwedd o gwmpas Llanberis a Pharc Cenedlaethol Eryri. Fodd bynnag,
mae’r effaith hon wedi’i chyfyngu drwy’r sgrinio gan y bryniau o’i chwmpas.
Bydd gwaith adeiladu’n effeithio ar olygfeydd o Foel Eilio, Rheilffordd Llyn
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Llanberis, Cefn Du a Dinorwig. Oherwydd sgrinio gan lystyfiant a’r amhariad
bach ar gymeriad sylfaenol neu ffocws yr olygfa, bydd yr effeithiau hyn o’r
Datblygiad yn gyfyngedig.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Gweithredu
5.2.5

Bydd yr argae parhaol yn Q1 yn cael effaith gymedrol niweidiol ar
amwynder gweledol cerddwyr ar Gefn Du.

5.2.6

Mae mesurau lliniaru wedi’u hintegreiddio â’r dyluniad i’r graddau y mae
hynny’n rhesymol bosibl drwy gloddio’r pynfarch yn hytrach na gosod pibell
mewn ffos agored; cynlluniau safle sy’n lleihau’r effeithiau ar lystyfiant;
adfer tirffurfiau a llystyfiant a defnyddio sgrinio naturiol i osgoi golygfeydd
uniongyrchol o fannau storio deunyddiau a’r pwerdy o olygfannau sensitif.
Bydd nodweddion parhaol ac adeiladweithiau fel y pwerdy yn cael eu
gorchuddio â deunyddiau lleol, a bydd gwastraff llechi sydd wedi’i gloddio ar
y safle yn cael ei gynnwys yn yr argaeau a thomenni rwbel dros ben er
mwyn meddalu eu nodweddion. Ailgodir waliau cerrig lle bynnag y bo
angen a bydd y math o ffensiau yn Q1 a Q6 yn cael eu dewis er mwyn
cydweddu â’r mathau presennol o ffensiau.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu

5.2.7

Bydd yr effeithiau yn ystod y cyfnod datgomisiynu’n rhai dros dro a
byrhoedlog. Mae elfennau’r Datblygiad sydd i gael eu symud yn y cyfnod
datgomisiynu wedi’u disgrifio ym Mhennod 4 o’r DA ‘Project Description’.
Oherwydd hyd oes y datblygiad, bydd y dirwedd wedi datblygu yn ystod y
125 mlynedd a bydd angen datblygu strategaeth adfer briodol a fydd yn
adlewyrchu cymeriad ac amwynder gweledol y dirwedd yn y dyfodol. Ni
chredir y bydd yr effeithiau ar y dirwedd ac elfennau gweledol yn y cyfnod
datgomisiynu yn fwy na’r effeithiau gweddilliol a aseswyd (yn yr ATEW) yn
ystod haf blwyddyn 15.
Casgliadau

5.2.8

Ni fydd effeithiau Arwyddocaol Parhaol ar Feysydd Agwedd LANDMAP,
ACTau na dynodiadau tirwedd yn ardal yr astudiaeth.
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Bydd effaith weddilliol niweidiol Arwyddocaol barhaol ar dderbynyddion
yng Ngolygfan 7 (Cefn Du) am fod yr olygfan yn agos i’r argae a chronfa yn
Q1.

5.2.10 Ni nodwyd unrhyw effeithiau gweledol gweddilliol Arwyddocaol ar gyfer
gweddill y golygfannau. Mae hyn yn ganlyniad yn rhannol i welededd
cyfyngedig cydrannau’r Datblygiad yn yr ardal astudiaeth ehangach, gan
fod llawer o sgrinio’n cael ei ddarparu gan dopograffi ardal yr astudiaeth a
natur goediog yr ardal sydd o gwmpas y safle. Bydd y mesurau lliniaru sydd
wedi’u cynnig yn rhan annatod o’r Datblygiad, yn enwedig y defnydd o lechi
presennol, yn integreiddio’r Datblygiad yng nghyd-destun y dirwedd, gan
leihau ei amlygrwydd dichonol ymhellach.
5.3

Ecoleg

5.3.1

Mae Pennod 7 o’r DA yn cynnwys asesiad o effeithiau’r Datblygiad yn ystod
y cyfnodau adeiladu, gweithredu a datgomisiynu ar dderbynyddion ecolegol
sensitif.

5.3.2

Er mwyn asesu cyflwr ecolegol presennol safle’r Datblygiad, ymgymerwyd
â’r archwiliadau ac asesiadau canlynol:
•

Ymgynghori ag Ecolegydd y Sir a CNC;

•

Astudiaeth ddesg i nodi safleoedd gwarchod natur a rhywogaethau a
warchodir a rhywogaethau â blaenoriaeth yn yr ardal o gwmpas;

•

Arolwg Cynefinoedd Cam I Estynedig (sef astudiaeth dosbarthu
cynefinoedd) ar gyfer y rhan fwyaf o’r ardal o fewn Terfynau’r
Gorchymyn;

•

Asesiad o’r Posibilrwydd bod Ystlumod yn Bresennol;

•

Arolygon o Ystlumod yn yr Haf a’r Gaeaf/Gaeafgysgu;

•

Arolygon o Ymlusgiaid;

•

Arolwg o Amffibiaid;

•

Asesiad o Addasrwydd Cynefinoedd ar gyfer Madfallod Dŵr Cribog;

•

Asesiad o Addasrwydd Cynefinoedd ar gyfer Adar Nythu;
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•

Arolygon o adar nythu;

•

Arolygon o adar y gaeaf;

•

Arolygon o foch daear;

•

Arolygon o ddyfrgwn;

•

Asesiad o Addasrwydd Cynefinoedd ar gyfer Infertebrata;

•

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd – Cam Un: Sgrinio;

•

Archwiliadau o ddŵr croyw yn Q1 a Q6 am ddiatomau, ffytoplancton,
infertebrata, pysgod a phlanhigion dŵr;

•

Arolygon o blanhigion dŵr am lyriad-y-dŵr arnofiol, gwair merllyn bach
ac alaw Canada/Nuttall;

5.3.3

•

Arolwg Dosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol (NVC);

•

Arolygon o ffyngau a chen;

•

Asesiad Coedyddiaeth.

Ceir rhagor o fanylion ym Mhennod 7 o’r DA ‘Ecology’ a’r atodiadau ar ei
chyfer yng Nghyfrol 3 o’r DA.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu

5.3.4

Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar
SoDdGA Llyn Padarn drwy’r posibilrwydd o golli ychydig bach o gynefin
gwaelod y llyn o ganlyniad i gysylltu’r biblinell â gwaelod y llyn. Credir y
bydd yr effaith ar SoDdGA Llyn Padarn yn Anarwyddocaol.

5.3.5

Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar Safle
Bywyd Gwyllt Lleol (SBGLl) Chwarel Bwlch-y-groes drwy golli 9.0ha
(21.9%) o gynefin isel ei werth o ganlyniad i ffurfio’r tomenni rwbel ac
adeiladu argae yn Q1. Credir y bydd yr effaith ar SBGLl Chwarel Bwlch-ygroes yn Anarwyddocaol.

5.3.6

Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar SBGLl
Coed Donen Las a SBGLl Rhos Llwyn Coed drwy golli 10.7ha (16.1%) a
<0.001ha (0.001%) yn y drefn honno o gynefin isel ei werth o ganlyniad i
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adeiladu’r argae yn Q6. Credir y bydd yr effaith ar y ddau SBGLl yn
Anarwyddocaol.
5.3.7

Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar SBGLl
Pen Gilfach drwy golli cynefin isel ei werth i hwyluso mynediad ar gyfer
adeiladu’r tŷ pwmpio a phibellau’r allfa. Credir y bydd yr effaith ar SBGLl
Pen Gilfach yn Anarwyddocaol.

5.3.8

Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar SBGLl
Cefn Du drwy golli 1.0ha (0.3%) o gynefin isel ei werth i hwyluso’r gwaith o
adeiladu rhan o’r argae yn Q1. Credir y bydd yr effaith ar SBGLl Cefn Du yn
Anarwyddocaol.

5.3.9

Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar goetir
llydanddail lled-naturiol drwy golli 0.5 ha (10.7%) o gynefin o ganlyniad i’r
gwaith galluogi ar gyfer darparu mynediad i hwyluso’r gwaith o adeiladu’r tŷ
pwmpio a’r allfa ar waelod y llyn, a rhan o’r argae yn Q1. O ganlyniad i golli
ychydig o’r cynefin cyfan a gweithredu CYA, credir y bydd yr effaith ar goetir
llydanddail lled-naturiol yn Anarwyddocaol.

5.3.10 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar goetir
conifferaidd drwy golli 8.0ha (72.7%) o gynefin o werth dibwys o ganlyniad i
ffurfio’r tomenni llechi parhaol. Fodd bynnag, mae’r tir hwn yn blanhigfa a
reolir ac mae coed wedi’u torri yma’n ddiweddar. Felly credir y bydd yr
effaith yn Anarwyddocaol.
5.3.11 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar goetir
cymysg lled-naturiol drwy golli cynefin o ganlyniad i’r gwaith galluogi ar
gyfer darparu mynediad i hwyluso’r gwaith o adeiladu’r tŷ pwmpio a’r allfa ar
waelod y llyn. Credir y bydd yr effaith ar goetir cymysg lled-naturiol yn
Anarwyddocaol.
5.3.12 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar
weundir sych / glaswelltir asidig drwy golli cynefin isel ei werth o ganlyniad i
adeiladu’r argae yn Q1. Credir y bydd yr effaith ar weundir sych / glaswelltir
asidig yn Anarwyddocaol.
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5.3.13 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar ferddwr
(dŵr oligotroffig) drwy golli cynefin o ganlyniad i lenwi Q1 a Q6 â dŵr. Credir
y bydd yr effaith ar ferddwr (dŵr oligotroffig) yn Anarwyddocaol.
5.3.14 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar gynefin
y chwareli drwy golli cynefin o ganlyniad i lenwi Q1 a Q6 â dŵr. Credir y
bydd yr effaith ar gynefin y chwareli yn Anarwyddocaol.
5.3.15 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar y
cynefin rwbel drwy golli cynefin o werth dibwys o ganlyniad i greu’r ddau
argae. Credir y bydd yr effaith ar y cynefin rwbel yn Anarwyddocaol.
5.3.16 Bydd y Datblygiad yn cael effaith lesol fach weddilliol barhaol ar y cynefin
rwbel drwy greu oddeutu 8.85ha o gynefin rwbel. Credir y bydd yr effaith ar
y cynefin rwbel yn Anarwyddocaol.
5.3.17 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar y
cynefin waliau cerrig drwy golli cynefin. Credir y bydd yr effaith ar y cynefin
rwbel yn Anarwyddocaol.
5.3.18 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar ardal
ddynodedig A5 y Gorchymyn Gwarchod Coed (GGC) drwy golli cynefin.
Credir y bydd yr effaith ar ardal A5 y GGC yn Anarwyddocaol.
5.3.19 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar
Dorgoch yr Arctig drwy ddirgryndod. Credir y bydd yr effaith ar Dorgoch yr
Arctig yn Anarwyddocaol.
5.3.20 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar
ymlusgiaid drwy golli cynefin (cael gwared ar chwareli, rwbel, glaswelltir,
prysgoed a choetir). Credir y bydd yr effaith ar yr ymlusgiaid yn
Anarwyddocaol.
5.3.21 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar y
rhywogaethau adar yn Atodlen 1 i Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad,
rhywogaethau adar Rhestr Goch a Melyn yr Adar o Bryder Cadwraethol
(ABC) drwy golli cynefin (cael gwared ar gynefin nythu posibl drwy gael
gwared ar chwareli a chynefinoedd coediog). Am fod cynefinoedd eraill ar
gael, ac oherwydd amseriad gweithgareddau adeiladu’r Datblygiad a’r
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pellter oddi wrthynt, credir y bydd yr effaith ar rywogaethau adar Atodlen 1,
a rhywogaethau adar Rhestr Goch a Melyn ABC yn Anarwyddocaol.
5.3.22 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol barhaol ar
ystlumod o ganlyniad i ddirgryndod o adeiladu, addasu mannau clwydo,
colli mannau clwydo mewn twneli, arwahanu a darnio a goleuadau
gweithredu. Credir y bydd yr effaith ar ystlumod yn Anarwyddocaol. Bydd
y Datblygiad yn cael effaith niweidiol gymedrol weddilliol barhaol ar
ystlumod o ganlyniad i golli mannau clwydo mewn coed. Credir y bydd yr
effaith ar ystlumod yn Arwyddocaol.
5.3.23 Bydd y mesurau lliniaru ecolegol yn cynnwys:
•

gwella’r twneli a chynefinoedd ystlumod presennol i liniaru’r effaith o
golli rhai o’r rhain o ganlyniad i’r Datblygiad,

•

archwiliadau cyn adeiladu,

•

cyflogi Clerc Gwaith Amgylcheddol,

•

gweithredu Cynllun Rheoli Cynefinoedd,

•

atebion peirianyddol (e.e. lleoli’r allfa i Lyn Padarn yn uwch na’r
thermoclein (haen o dymheredd trosiannol rhwng yr haen gymysg ar
yr arwyneb a haen dŵr dwfn o fewn corff dŵr) i osgoi effeithiau
niweidiol ar bysgod, sef Torgoch yr Arctig yn benodol.

•

mae’r camau lliniaru arfaethedig ar gyfer ystlumod wedi’u disgrifio yn
Natganiad Dull y Cais am Drwydded Ystlumod.

Effeithiau yn ystod y Cyfnod Gweithredu
5.3.24 Ar ôl dechrau gweithredu, collir cynefinoedd chwarel yn barhaol yn Q1 a Q6
ond ni fydd effeithiau eraill o ganlyniad i weithredu o ddydd i ddydd.
5.3.25 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol ar Ardal
Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn drwy newid y llif,
newid tymheredd wrth ollwng dŵr yn rheolaidd, gorfaethu, a chyflwyno
rhywogaethau goresgynnol. Credir y bydd yr effaith ar ACA Afon Gwyrfai a
Llyn Cwellyn yn Anarwyddocaol.
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5.3.26 Bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol fach weddilliol ar SoDdGA Llyn
Padarn drwy newid y drefn hydrolegol, newid y tymheredd wrth ollwng dŵr
yn rheolaidd, gorfaethu, taflu golau, a llygredd yn ystod gwaith cynnal a
chadw rheolaidd. Credir y bydd yr effaith ar SoDdGA Llyn Padarn yn
Anarwyddocaol.
5.3.27 Cymerir camau rhagofalus i sicrhau na chaiff rhywogaethau goresgynnol eu
trosglwyddo o Q6 i Lyn Padarn. Hefyd, os gwelir bod y dŵr yn Q6 yn
halogedig, cyn ei ryddhau i Lyn Padarn, gwneir cais am Drwydded
Amgylcheddol a chymerir y camau priodol i drin y dŵr.
5.3.28 Rhagwelir na fydd y Datblygiad yn dylanwadu ar ordyfiant o algae yn Llyn
Padarn. Bydd pibellau’r allfa wedi’u dylunio a’u lleoli i leihau effeithiau
sgwrio a thonnau.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu
5.3.29 Mae’r effeithiau gweddilliol yn ystod y cyfnod datgomisiynu’n debygol o fod
yn debyg i’r rheini a nodwyd yn ystod y cyfnod adeiladu. Fodd bynnag,
oherwydd hyd oes y prosiect (125 mlynedd) nid yw’n bosibl ar hyn o bryd
ragfynegi effeithiau dichonol a gweddilliol ar safleoedd, cynefinoedd a
rhywogaethau dynodedig, gan ei bod yn debygol y bydd y llinell sylfaen yn
newid dros y cyfnod hwn.
Casgliadau
5.3.30 Drwy gymryd y camau lliniaru sydd wedi’u disgrifio, bydd yr effeithiau
dichonol ar y rhan fwyaf o’r derbynyddion ecolegol yn cael eu hosgoi neu
eu lleihau. Yr effaith weddilliol gyffredinol sydd wedi’i hasesu yw effaith
niweidiol fach (heb gynnwys effeithiau ar fannau clwydo ystlumod mewn
coed). Felly credir y bydd yr effeithiau’n Anarwyddocaol. Yr effaith
weddilliol gyffredinol sydd wedi’i hasesu ar gyfer mannau clwydo ystlumod
mewn coed yw effaith niweidiol gymedrol yn unig. Felly credir bod yr
effeithiau’n Arwyddocaol yng nghyd-destun AEA. Mae mesurau lliniaru
wedi’u cynnwys wrth gynllunio er mwyn lleihau effeithiau ar ystlumod; mae
disgrifiad o’r rhain yn y cais am drwydded ystlumod. Gwneir cais am
Drwyddedau ar gyfer Rhywogaethau Ewropeaidd Eraill a Warchodir yn ôl yr
angen.
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5.3.31 Cynhaliwyd astudiaeth Dim Effeithiau Arwyddocaol (asesiad sgrinio’r
ARhC) i bennu effeithiau posibl o’r Datblygiad ar safleoedd Natura 2000 yn
yr ardal o gwmpas. Casgliad yr Asesiad Sgrinio ARhC oedd na fydd y
Datblygiad yn cael Effeithiau Arwyddocaol Tebygol ar ddilysrwydd
safleoedd Natura 2000 os cymerir camau lliniaru. Felly nid oedd angen
Asesiad Priodol – Cam Dau yn y broses ARhC.
5.4

Daeareg

5.4.1

Mae

Pennod

8

o’r

DA

yn

cynnwys

asesiad

o’r

nodweddion

geoamgylcheddol o fewn Terfynau’r Gorchymyn. Mae’n asesu effeithiau’r
Datblygiad ar y nodweddion hyn yn ystod y cyfnodau adeiladu, gweithredu
a datgomisiynu.
5.4.2

Pennwyd ardal yr astudiaeth er mwyn cynnwys yr holl dderbynyddion posibl
y gellid effeithio arnynt (h.y. amgylcheddau sensitif) a mathau o ddefnydd tir
hanesyddol, a allai effeithio ar y Datblygiad (h.y. datblygu hanesyddol yn yr
ardal o gwmpas, gweithgareddau a ganiateir a allai achosi halogiad, etc).
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu

5.4.3

Rhagwelir na fydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol ar ddaeareg na
phriddoedd lleol.

5.4.4

Bydd y gwastraff llechi a gaiff ei gloddio yn cael ei ailgylchu a’i gynnwys yn
yr argaeau yn Q1 a Q6. Fodd bynnag, ceir gwastraff llechi dros ben o’r
Datblygiad a fydd yn gymaint â thua 810,000m3. Ceir tua 650,000m3 o’r
gwaith yn Q6 a chaiff ei gynnwys yn y tomenni llechi parhaol yn Q1. Bydd y
gwaith o ailbroffilio’r chwareli a gwaith tirlunio cyffredinol yn ymyrryd â thir
ac mae’n bosibl y deuir o hyd i dir halogedig sydd heb ei ddynodi o’r blaen
neu ordnans sydd heb ffrwydro (gan fod rhan o’r safle yn storfa arfau cynt).

5.4.5

Os deuir o hyd i unrhyw halogiad gweddilliol yn y tir, bydd hwn yn cael ei
reoli drwy strategaethau adfer priodol a ddatblygir ar y cyd â CNC a CG a
sicrheir drwy un o Ofynion y GCD.

5.4.6

Bydd Strategaeth Rheoli Ordnans yn egluro’r camau a gymerir os deuir o
hyd i ordnans neu arfau yn annisgwyl.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Gweithredu
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Nid yw’n debygol y bydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol ar ddaeareg
na phriddoedd lleol wrth ei weithredu.

Effeithiau yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu
5.4.8

Rhagwelir na fydd y Datblygiad yn cael effaith niweidiol ar ddaeareg na
phriddoedd lleol yn ystod y cyfnod datgomisiynu gan y bydd yr argaeau’n
aros lle y maent.
Casgliadau

5.4.9

Mae’r Datblygiad yn cynnwys defnyddio cyn chwareli llechi sydd wedi’u
cloddio yn Ffurfiant Llechi Llanberis yn bennaf. Bydd gwastraff llechi a grëir
drwy’r gwaith yn cael ei ailddefnyddio ar y safle yn agregau yn yr argaeau
yn Q1 a Q6 ac i sefydlogi tomenni llechi i’r de o Q1.

5.4.10 Yr unig nodwedd ddaearegol o bwysigrwydd cenedlaethol yn yr ardal yw
rhan o SoDdGA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn, i’r gorllewin o Derfynau’r
Gorchymyn. Mae hyn yn cynnwys gwaith mwyngloddio fflworit bach. Gan
fod y SoDdGA yn uwch na’r Datblygiad, ni fyddai’r Datblygiad yn effeithio
arno.
5.4.11 Y casgliad cyffredinol yw na fydd y Datblygiad yn cael effaith arwyddocaol
ar briddoedd na daeareg.
5.5

Adnoddau Dŵr

5.5.1

Mae Pennod 9 o’r DA yn cynnwys asesiad o effeithiau posibl y Datblygiad
ar yr amgylchedd dŵr wyneb a’r adnoddau dŵr yng nghyffiniau’r Datblygiad.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu

5.5.2

Cafodd cyflenwadau dŵr preifat eu dynodi er mwyn ymgynghori arnynt ar
gyfer DA 2012. Am fod Terfynau’r Gorchymyn wedi ehangu, cafwyd ail
ymgynghoriad

er

mwyn

canfod

unrhyw

gyflenwadau

dŵr

preifat

ychwanegol. Fodd bynnag, rhagwelir na fydd y Datblygiad yn effeithio ar
gyflenwadau dŵr preifat nac ar ansawdd dŵr y cyrff dŵr dynodedig sy’n
gysylltiedig â’r Datblygiad.
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Bydd cyfnod adeiladu’r Datblygiad yn peri risg bosibl i adnoddau dŵr, yn
bennaf drwy gynhyrchu dŵr ffo sy’n cynnwys llawer o waddod. Byddai
mesurau atal llygredd yn cael eu rhoi ar waith o gwmpas pob man adeiladu
i atal dŵr ffo llawn silt rhag cael ei ryddhau’n uniongyrchol i gyrsiau dŵr
wyneb. Byddai’r holl ddŵr ffo ar y safle yn cael ei gyfeirio drwy systemau
trin priodol cyn ei ryddhau, ar ôl cael caniatâd gan CNC os yw’n ofynnol.
Gan y bydd mesurau lliniaru’n cael eu cymryd, rhagwelir y bydd yr
effeithiau’n rhai niweidiol bach mewn perthynas â Llyn Padarn ac yn
ddibwys yn achos yr holl gyrff dŵr eraill. Felly credir y bydd hyn yn
Anarwyddocaol.

5.5.4

Byddai rheolaeth dda ar adeiladu ar y safle drwy weithredu’r CYA er mwyn
rheoli gweithgareddau a allai achosi halogiad sy’n gysylltiedig â
gweithrediadau’r safle adeiladu. Mae’n bosibl y gellid colli neu ryddhau
deunyddiau adeiladu (fel sment, concrid, diesel neu hylif hydrolig) drwy
ddamwain yn uniongyrchol i ddraeniau dŵr wyneb ac i’r chwareli ger y
gweithgareddau adeiladu. Gallai deunyddiau o’r fath gael eu symud hefyd
gan ddŵr ffo ar y wyneb a chyrraedd cyrsiau dŵr, systemau draenio neu
ddŵr daear a gallent arwain at ddirywiad yn ansawdd dŵr ac achosi effaith
niweidiol fach dros dro ar ddŵr daear a’r holl ddyfroedd wyneb heblaw Llyn
Padarn, lle y rhagwelir y bydd effaith niweidiol gymedrol leol dros dro am ei
fod yn is na’r safle gweithio ac oherwydd yr angen i weithio yn y llyn.

5.5.5

Byddai dŵr yn cael ei ryddhau i Lyn Padarn yn ystod y cyfnod adeiladu yn
Q6. Er nad oes tystiolaeth bod y dŵr hwn yn achosi risg i’r llyn, byddai
rhaglen monitro ansawdd dŵr yn cael ei rhoi ar waith i ganfod unrhyw
newidiadau yn ansawdd y dŵr sy’n cael ei ryddhau ac, os oedd angen,
byddai’r dŵr yn cael ei drin o dan Drwydded Amgylcheddol a’r dŵr yn cael
ei ryddhau ar ôl cael caniatâd gan CNC.

5.5.6

Ar ôl cwblhau’r gwaith yn Q6, byddai dŵr yn cael ei dynnu o Lyn Padarn i
helpu i lenwi’r gronfa am y tro cyntaf. Byddai’r gronfa’n cael ei llenwi hefyd
drwy storio glaw a oedd wedi disgyn ar y chwarel a’r ardal o gwmpas. Mae
cyfaint o 3300 m3 a dynnir mewn diwrnod yn cyfateb i 0.00022% o holl
gyfaint dŵr y llyn mewn diwrnod neu ostyngiad o 3.4mm mewn diwrnod ar
draws wyneb y llyn. Credir na fyddai effaith niweidiol arwyddocaol ar lefelau
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Llyn Padarn o ganlyniad i dynnu’r dŵr. Y rheswm am hyn yw bod amod sy’n
gwahardd ymyrraeth â’r llif ar y drwydded tynnu dŵr, sy’n gysylltiedig â
lefelau yn Afon Seiont sy’n is na’r Datblygiad. Felly credir na fyddai effaith
ar dderbynyddion dyfrol yn y llyn (gan gynnwys ei lannau). Yn gyffredinol,
credir na fydd y system tynnu dŵr yn cael effaith arwyddocaol ar lefelau dŵr
y llyn (ac felly ar ansawdd a maint cynefinoedd y glannau) a/neu ar
ansawdd y dŵr (gan fod newid mewn lefelau dŵr yn effeithio ar hyn). Felly,
rhagwelir y bydd yr effaith ar Lyn Padarn yn ddibwys o ganlyniad i dynnu
dŵr dros y tymor byr i lenwi’r Datblygiad a thynnu unrhyw ddŵr yn y dyfodol
i gynnal lefelau dŵr.
5.5.7

Cytunir ar drefniadau monitro rhagofalus yn Llyn Padarn a chaniatadau a
thrwyddedau mewn perthynas â Llyn Padarn ar ôl gorffen y gwaith adeiladu
drwy ymgynghori â CNC. Mae Cynllun Rheoli Dŵr wedi’i gynnwys yn y CYA
a gellir ei weld yn Atodiad 16.1 i Gyfrol 3 o’r DA.

5.5.8

Y casgliad yw y byddai effeithiau gweddilliol y Datblygiad yn ystod y cyfnod
adeiladu ar adnoddau dŵr, ar ôl cymryd y mesurau lliniaru, yn rhai niweidiol
bach neu ddibwys ac felly eu bod yn Anarwyddocaol.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Gweithredu

5.5.9

Wrth weithredu’r Datblygiad, y prif effeithiau dichonol ar adnoddau dŵr
fyddai’r angen i reoli dŵr dros ben o fewn y Datblygiad.

5.5.10 Ar y dechrau byddai’r seilwaith goferu o Q6 i Lyn Padarn yn cael ei
ddefnyddio i helpu i lenwi cronfa Q6. Bydd pen tryledu’n cael ei osod ar yr
allfa i helpu i wasgaru llifoedd ac osgoi sgwrio gwaelod y llyn yn union o
flaen yr allfa. Bydd y fewnfa a’r allfa o leiaf 5m yn is na lefel flynyddol isaf
gyfartalog y dŵr er mwyn osgoi effeithiau ar ddefnyddwyr y llyn, ac yn uwch
na’r thermoclein. Er bod y graddau y bydd adeiladweithiau newydd yn
arwain at golli rhan o waelod y llyn wedi’i leihau, rhagwelir y bydd effaith
niweidiol gymedrol barhaol ar sail y meini prawf asesu. Hefyd byddai
effaith weddilliol o effaith niweidiol gymedrol ar Nant y Betws oherwydd y
posibilrwydd o gynnwys dwy ran fer o’r cwrs dŵr mewn cwlfert er mwyn
darparu mynediad ar gyfer dargyfeirio HTC.
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5.5.11 Bydd y seilwaith goferu yn cael ei osod o Q1 ac o Q6 i ddarparu ar gyfer
gollwng dŵr dan reolaeth o’r ddwy chwarel er mwyn delio â dŵr dros ben. O
dan yr amodau gweithredu arferol, cynigir y bydd dŵr dros ben yn cael ei
ollwng o Q6 i Lyn Padarn, yn hytrach nag o Q1 i Afon Gwyrfai drwy Nant y
Betws, er y bydd y cyfleuster yn Q1 yn cael ei ddefnyddio os na fydd modd
defnyddio’r gofer o Q6 neu drosglwyddo dŵr o Q1 i Q6.
5.5.12 Credir y bydd effaith ddibwys o ganlyniad i ollwng dŵr i Lyn Padarn (gan
gynnwys dyfroedd ymdrochi) ac i Afon Gwyrfai. Fodd bynnag, am fod Nant
y Betws yn llai ac am fod ei gallu i wanedu yn llai, rhagwelir y bydd effaith
niweidiol fach, er mai’n anaml iawn y bydd dŵr yn cael ei ollwng i’r cwrs dŵr
hwn – er bod hyn yn annhebygol gan mai gollwng dŵr o Q6 i Lyn Padarn
fydd yn cael ei ffafrio wrth weithredu’r Datblygiad. Fodd bynnag, nid yw’r
adolygiad o’r data am ansawdd dŵr sydd ar gael na’r dull arfaethedig o
weithredu’r Datblygiad yn codi unrhyw bryderon a rhagwelir na fydd
effeithiau niweidiol arwyddocaol.
5.5.13 Mae’n bosibl y bydd selio Q6 yn arwain at rwystro llwybrau draenio
presennol rhwng y chwareli. Gallai hyn achosi llifogydd yn Q5, a gallai hyn
arwain at effeithiau ecolegol niweidiol. Yn amodol ar y canlyniad i
archwiliadau manwl pellach, mae’n bosibl y bydd angen darparu cynllun
rheoli dŵr yn Q5, a allai olygu tynnu dŵr, er mwyn cynnal lefel dŵr
dderbyniol yn Q5. Bydd camau i gynnal lefel dŵr briodol yn Q5 yn lleihau
effeithiau ecolegol ac yn cael effaith weddilliol fach niweidiol ar lif dŵr
wyneb.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu
5.5.14 Rhagwelir na fydd y Datblygiad yn effeithio ar gyflenwadau dŵr preifat nac
ansawdd dŵr y cyrff dŵr dynodedig sy’n gysylltiedig â’r Datblygiad yn ystod
y cyfnod datgomisiynu. Bydd Q6 yn cael ei draenio’n unol â’r Cynllun
Datgomisiynu y cytunir arno â’r rheoleiddwyr priodol bryd hynny a bydd dŵr
yn cael ei ryddhau’n raddol i Lyn Padarn er mwyn peidio ag achosi
effeithiau niweidiol.
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Casgliadau
5.5.15 Oherwydd amodau daearegol yr ardal, credir nad yw dŵr daear yn
cyfrannu’n helaeth at adnoddau dŵr rhanbarthol neu leol.
5.5.16 Mae nifer o gyflenwadau dŵr preifat yng nghyffiniau’r Datblygiad. Gan na
fydd y Datblygiad yn effeithio ar ddŵr daear, ac am na fydd y Datblygiad yn
ymyrryd â Q2 a’r rhan gyfagos o’r domen rwbel llechi, y casgliad yw na fydd
effaith ar y cyflenwadau preifat presennol.
5.5.17 Bydd risg ddichonol i adnoddau dŵr yn ystod cyfnod adeiladu’r Datblygiad,
yn bennaf o ganlyniad i gynhyrchu dŵr ffo sy’n dal llawer o waddod (a allai
gynnwys lefelau uchel o alwminiwm), y risg o golli cemegion a risg dymor
byr o ollwng dŵr o Q1 a Q6. Byddai mesurau lliniaru’n cael eu cymryd o
gwmpas yr holl fannau adeiladu i atal dŵr ffo halogedig rhag cael ei ollwng
yn uniongyrchol i gyrsiau dŵr wyneb.
5.5.18 Y casgliad yw y bydd yr effeithiau o’r Datblygiad ar adnoddau dŵr yn ystod
y cyfnod adeiladu, ar ôl cymryd y mesurau lliniaru, yn rhai niweidiol bach
neu ddibwys ac felly eu bod yn Anarwyddocaol.
5.5.19 Ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladu, yr unig effeithiau ar adnoddau dŵr fyddai’r
rheini sy’n gysylltiedig â rheoli dŵr dros ben yn y system yn effeithiol.
Byddai dŵr dros ben yn cael ei ollwng o Q6 i Lyn Padarn yn yr un modd â’r
llifoedd presennol. Rhagwelir na fydd effeithiau niweidiol arwyddocaol.
5.5.20 Byddai mannau croesi newydd ar gyfer dargyfeirio HTC dros Nant y Betws
a dwy o’i his-nentydd, ynghyd â dargyfeirio un is-nant, yn arwain at effaith
arwyddocaol niweidiol gymedrol barhaol, a chredir y bydd hon yn effaith
Arwyddocaol. Fodd bynnag, mannau croesi byr yw’r rhain a bydd unrhyw
effeithiau’n rhai dros dro yn ystod y cyfnod byr o adeiladu’r cwlfertau.
5.5.21 Mae’r canlyniadau i asesiad o dan y CFfD wedi dangos bod y Datblygiad yn
gyson ag amcanion y CFfD a mesurau lliniaru arfaethedig cysylltiedig ar
gyfer Llyn Padarn, Afon Seiont ac Afon Gwyrfai.
5.5.22 Heblaw am yr angen posibl am gynnwys system rheoli dŵr yn Q5 a’r
mannau croesi byr dros Nant y Betws, y casgliad yw mai effeithiau dibwys a
geir ar dderbynyddion adnoddau dŵr wrth weithredu’r Datblygiad heblaw
Hydref 2015

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy

5-16

am effaith fach ar Afon Gwyrfai drwy Nant y Betws. Rhagwelir na fydd
effeithiau arwyddocaol ar adnoddau dŵr.
5.6

Perygl Llifogydd

5.6.1

Ceir asesiad o’r perygl llifogydd a achosir gan y Datblygiad ym Mhennod 10
o’r DA.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu

5.6.2

Ni fydd y Datblygiad yn cynyddu’r risg o lifogydd lleol o ganlyniad i
weithgareddau adeiladu. Mae gweithgareddau a digwyddiadau sydd wedi’u
hasesu yn yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd (ACLl) yn cynnwys gweithio o
fewn y gorlifdir, mwd neu rwbel yn cyfyngu ar lifoedd, cynnydd dros dro
mewn mannau anathraidd, llifogydd afonol a llifogydd o lif dros y tir a dŵr
daear. Bydd gweithredu Cynllun Rheoli Llifogydd ac Ymateb Brys, wedi’i
ymgorffori yn y CYA, a gosod Systemau Draenio Cynaliadwy (SDTC) dros
dro’n

achosi

effeithiau

dibwys

ar

dderbynyddion

o

ganlyniad

i’r

gweithgareddau adeiladu a’r digwyddiadau hyn. Ar ôl cymryd mesurau
lliniaru,

bydd

y

perygl

llifogydd

yn

effaith

ddibwys,

ac

felly’n

Anarwyddocaol.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Gweithredu
5.6.3

Ni fydd y Datblygiad yn cynyddu’r tebygolrwydd o lifogydd lleol. Drwy gadw
at safonau diogelwch ar gyfer dylunio ac adeiladu cronfeydd dŵr, yn unol â
Deddf Cronfeydd Dŵr 1975, sicrheir bod risgiau o fylchu argaeau wedi’u
lleihau i lefelau derbyniol.

5.6.4

Yn ogystal â chydymffurfio â deddfwriaeth sy’n berthnasol i adeiladu, cynnal
a chadw a monitro argaeau a chronfeydd dŵr, pe byddai argae’n cael ei
fylchu, er mor annhebygol yw hynny, bydd y topograffi a’r tiroedd eang o
gwmpas y safle’n cyfyngu ar y llif gan leihau effeithiau negyddol. Bydd y
Cynllun Rheoli Risg Llifogydd ac Ymateb Brys, a ddatblygir ar y cyd â CNC
a CG, yn sicrhau y gellir ymateb yn effeithiol ac yn gyd-drefnus i unrhyw
argyfwng er mwyn gwneud mwy i liniaru’r canlyniadau posibl i ddigwyddiad
o’r fath.
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Yn gyffredinol, credir y bydd yr effeithiau gweddilliol wrth weithredu’r
Datblygiad, gan gymryd ei fod wedi’i ddylunio a’i reoli’n briodol, a bod
mesurau lliniaru wedi’u cymryd, yn golygu na fydd effeithiau arwyddocaol.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu

5.6.6

Yn ystod y cyfnod datgomisiynu, bydd y cronfeydd yn cael eu draenio’n araf
i Lyn Padarn yn unol â chytundeb â CNC. Caiff y broses o wagio’r
cronfeydd ei rheoli mewn cytundeb â CNC drwy gyfrwng caniatâd gollwng.

5.6.7

Ar ôl gwagio’r cronfeydd, ni fydd risg o fylchu’r argae nac o ddigwyddiad
llifogydd.
Casgliadau

5.6.8

Bydd risgiau dichonol yn ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredu o
ganlyniad i lifogydd dŵr daear, llifogydd o afonydd a llifogydd o lwybrau
draenio presennol y bydd angen eu hystyried yn ystod y broses fanwl o
ddylunio’r safle, yr adeiladau, y systemau draenio dŵr wyneb a’r cronfeydd.

5.6.9

Mae’r asesiad yn dangos ei bod yn bosibl lliniaru’r risgiau a nodwyd drwy
reoli’r safle’n briodol yn y cyfnod adeiladu, drwy gymhwyso egwyddorion
dylunio priodol yn y cyfnod dylunio manwl, a thrwy gymhwyso egwyddorion
wrth reoli systemau. Pwrpas y mesurau lliniaru sydd wedi’u disgrifio yn y
CYA yw diogelu defnyddwyr y datblygiad, y datblygiad ei hun, ac eiddo y tu
allan i’r safle rhag effeithiau llifogydd.

5.6.10 Mae’r ACLl yn amlinellu’r egwyddorion a ddylai arwain y broses o ddylunio’r
Datblygiad er mwyn sicrhau na fydd yn peri cynnydd annerbyniol yn y risg o
lifogydd. Felly, credir na fydd yr effeithiau yn ystod y cyfnodau adeiladu,
gweithredu a datgomisiynu yn arwyddocaol.
5.7

Treftadaeth Ddiwylliannol ac Archeoleg

5.7.1

Mae Pennod 11 o’r DA yn cynnwys asesiad sy’n nodi effeithiau dichonol y
Datblygiad ar adnoddau archeolegol a threftadaeth ddiwylliannol.

5.7.2

Mae’r asesiad wedi casglu data o ffynonellau a chronfeydd data ar-lein, o
fapiau hanesyddol ac o ffynonellau dogfennol eraill. Cynhaliwyd ymweliad
â’r safle hefyd ym mis Hydref 2014, a chynhaliwyd ymgynghoriad estynedig
â GCAG a CADW. Mae’r asesiad o’r safleoedd archeolegol a threftadaeth
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ddiwylliannol o fewn ardal 1km yr ardal astudio wedi canfod cyfanswm o
329 o asedau a gofnodwyd.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu
5.7.3

Rhagwelir mai dim ond yn y cyfnod adeiladu y ceir effeithiau ar asedau
treftadaeth, a bod y Datblygiad yn debygol o effeithio ar 24 o asedau neu
grwpiau o asedau. Mae’r rhan fwyaf o’r asedau hyn yn gysylltiedig â’r
diwydiant cloddio llechi yn yr ardal, a bydd adeiladu’r cronfeydd dŵr a’r
argaeau cysylltiedig yn golygu colli nifer o asedau’n llwyr. Hefyd bydd
rhagor o asedau’n cael eu colli’n rhannol neu’n llwyr o ganlyniad i ailfodelu
tomenni rwbel a ffurfio tomenni rwbel newydd, ac adeiladu traciau
mynediad, amgaefeydd gweithio a seilwaith cysylltiedig.

5.7.4

Mae’n bosibl bod nodweddion archeolegol sydd heb eu cofnodi o’r blaen yn
bresennol o fewn Terfynau’r Gorchymyn, ond credir mai dim ond yn y
mannau lle mae tomenni rwbel ar hyn o bryd y mae hyn yn berthnasol. Ar ôl
ymgynghori ag Uwch Archeolegydd Cynllunio GCAG a chynghorydd
archeolegol CG, bydd angen rhagor o waith ymchwil archeolegol o fewn
Terfynau’r Gorchymyn. Bydd hyn yn rhoi sail i’r gofyniad am gamau lliniaru
archeolegol ychwanegol.

5.7.5

Mae’r mesurau lliniaru’n debygol o gynnwys cofnodi adeiladau, archwilio’r
dirwedd, cloddio a chofnodi archeolegol, a monitro archeolegol. Cytunir ar y
gwaith hwn ag Uwch Archeolegydd Cynllunio GCAG a bydd yn darparu
cofnod o’r asedau yr effeithir arnynt. Bydd y Datblygiad yn cael effaith
niweidiol gymedrol weddilliol barhaol ac felly bydd yn cael effaith
Arwyddocaol ar archeoleg a threftadaeth ddiwylliannol.
Effeithiau yn ystod y Cyfnodau Gweithredu a Datgomisiynu

5.7.6

Rhagwelir na fydd effeithiau niweidiol ar nodweddion archeolegol ac
asedau treftadaeth ddiwylliannol sy’n parhau yn ystod y cyfnodau
gweithredu

neu

ddatgomisiynu.

Os

canfyddir

asedau

treftadaeth

ychwanegol wrth ymgymryd ag unrhyw Ddatblygiad diwygiedig newydd,
estyniadau arfaethedig neu ailfodelu wedi i’r safle arfaethedig ddechrau
gweithredu, byddant yn destun cais cynllunio ychwanegol.
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Casgliadau
5.7.7

Rhagwelir y bydd effeithiau ar asedau treftadaeth yn ystod cyfnod
adeiladu’r Datblygiad yn unig. Fodd bynnag, byddant yn cael effaith
niweidiol Arwyddocaol ar asedau treftadaeth. Cytunir ar waith lliniaru â CG
er mwyn darparu cofnod o’r asedau yr effeithir arnynt.

5.8

Traffig a Thrafnidiaeth

5.8.1

Mae Pennod 12 o’r DA yn ymdrin ag effaith y Datblygiad ar draffig yn ystod
y cyfnodau adeiladu, gweithredu a datgomisiynu. Mae cwmpas yr asesiad
wedi’i drafod a’i gytuno â CG (yr Awdurdod Priffyrdd Lleol (APLl)) ar gyfer
DA 2012. Cafwyd trafodaethau pellach â’r APLl wrth baratoi’r cais am GCD
am wella’r Ffordd Werdd at Q1.

5.8.2

Mae llinell sylfaen o’r amodau presennol wedi’i sefydlu i ddadansoddi data
llif traffig a hygyrchedd pob modd trafnidiaeth er mwyn rhoi asesiad cywir o
effeithiau’r Datblygiad ar y rhwydwaith trafnidiaeth lleol.
Effeithiau yn ystod y cyfnod Adeiladu

5.8.3

Yn ystod y cyfnod adeiladu, bydd angen cael mynediad i ddwy ochr y
system chwareli, Q1 ar ochr Waunfawr (gorllewin) a Q6 ar ochr Llanberis
(dwyrain) i’r safle.

5.8.4

Bydd y symudiadau traffig yn ystod y cyfnod adeiladu’n cynnwys
symudiadau traffig ychwanegol oherwydd y gweithlu, danfon nwyddau a
llwythi annormal. Bydd y gofynion traffig yn ystod cyfnod gweithredu’r
cyfleuster yn gysylltiedig â staff sy’n cymudo ac yn cynnal y safle’n unig, ac
felly bydd y rhan fwyaf o’r symudiadau traffig ym mhen Glyn Rhonwy (Q6)
i’r Datblygiad.

5.8.5

Bydd Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu (CRhTA) yn trefnu symudiadau
cerbydau nwyddau trwm a llwythi annormal i leihau oedi er lles defnyddwyr
eraill y ffyrdd. Bydd y CRhTA yn disgrifio’r dull o reoli traffig a mesurau ar
gyfer rheoli symudiadau cerddwyr a beicwyr yn ddiogel os bydd llwybrau
traffig yn cael eu cau a/neu eu dargyfeirio yn ystod y cyfnod adeiladu. Bydd
y CRhTA yn rhan o’r CYA.
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Mae nifer y cerbydau nwyddau trwm a fydd yn gysylltiedig â thraffig
adeiladu yn debygol o gael effaith niweidiol dros dro ar y rhwydwaith
priffyrdd lleol, ac felly bydd symudiadau o’r fath wedi’u cyfyngu i gyfnodau
penodol yn ystod y diwrnod a’r wythnos gwaith.

5.8.7

Ffurfir grŵp cyswllt cymunedol i hwyluso cyfathrebu rhwng y PG a thrigolion
lleol.

5.8.8

Bydd y CRhTA hefyd yn hybu teithio cynaliadwy i’r safle ac yn amlinellu
mesurau i reoli traffig i’r safle a lleihau’r effeithiau ar y cymunedau cyfagos.

5.8.9

Mae’r CYA yn cynnwys Cynllun Rheoli Ansawdd Aer a Chynllun Rheoli
Llwch a weithredir i leihau allyriadau llwch o draffig adeiladu’n lleol.

5.8.10 Caiff gwastraff llechi ei ailddefnyddio ar y safle lle bynnag y bo modd er
mwyn cludo llai o ddeunydd o’r safle a lleihau’r angen i ddod â deunyddiau i
mewn i adeiladu argaeau a thraciau.
5.8.11 Rhagwelir na fydd y Datblygiad yn cael effeithiau niweidiol arwyddocaol yn
ystod y cyfnod adeiladu.
5.8.12 Gwneir gwelliannau bach i’r briffordd ar y Ffordd Werdd rhwng Waunfawr a
Q1. Gan fod y gwelliannau hyn yn ddatblygu cysylltiedig, nid ydynt yn rhan
o’r cais am GCD ond byddant yn destun cais cynllunio o dan DCGTh.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Gweithredu
5.8.13 Yn ystod y cyfnod gweithredu, rhagwelir na fydd angen nifer arwyddocaol o
deithiau mewn cerbydau yn ôl ac ymlaen i’r Datblygiad yn ddyddiol.
Rhagwelir mai dim ond pobl sy’n rhedeg y cyfleuster neu’n gwneud gwaith
cynnal rheolaidd fydd ag angen teithio i’r safle. Felly rhagwelir na fydd
effeithiau niweidiol, a chredir bod hyn yn effaith Anarwyddocaol.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu
5.8.14 Yn ystod y cyfnod datgomisiynu, rhagwelir na fydd angen nifer arwyddocaol
o deithiau mewn cerbydau yn ôl ac ymlaen i’r Datblygiad yn ddyddiol ac
felly rhagwelir na fydd effeithiau niweidiol.
Casgliadau

Hydref 2015

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

5-21

5.8.15 Mae canfyddiadau’r asesiad traffig yn dangos bod y rhwydwaith ffyrdd lleol
yn ddigonol i gynnal yr holl draffig heb effeithio ar lefelau traffig presennol.
5.8.16 Mae’r bennod ar Draffig a Thrafnidiaeth yn y DA yn egluro y bydd y
Datblygiad yn achosi cynnydd dros dro ym maint y traffig ar y rhwydwaith
ffyrdd o’i gwmpas. Fodd bynnag, mae mesurau lliniaru wedi’u nodi i leihau’r
effaith bosibl ar draffig – mae hyn yn cynnwys gwella’r rhwydwaith ffyrdd i
Q1 a rhoi CRhTA ar waith.
5.8.17 Felly bydd y Datblygiad yn gyson â’r canllawiau perthnasol mewn polisi
cynllunio lleol, rhanbarthol a chenedlaethol gan y bydd yn hygyrch drwy
amrywiaeth o foddau heblaw’r car preifat. Bydd y CRhTA hefyd o gymorth i
gydymffurfio â’r canllawiau perthnasol drwy gymell defnyddio moddau
amgen i leihau nifer y teithiau mewn ceir i’r safle gan yrwyr yn unig.
5.8.18 Mae cynllun mewnol y safle’n darparu ar gyfer cerdded o fewn y Datblygiad
a thrwy’r safle i’r ardal o gwmpas, lle mae hynny’n ymarferol.
5.8.19 Y casgliad yw y bydd yr effeithiau ar draffig o ganlyniad i adeiladu,
gweithredu a datgomisiynu’r Datblygiad yn Anarwyddocaol.
5.9

Sŵn

5.9.1

Mae Pennod 13 o’r DA yn cynnwys asesiad o effeithiau’r Datblygiad o
ganlyniad i sŵn a dirgryndod. Mae’r asesiad yn diweddaru’r asesiad yn DA
2012 o’r cynllun a gymeradwywyd.

5.9.2

Mae’r ardal ar gyfer astudio effeithiau sŵn a dirgryndod wedi’i diffinio drwy
gymryd y pellter o’r safle lle gellir disgwyl effeithiau dichonol o ganlyniad i
sŵn yn ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredu. Drwy ymgynghori â CG,
cytunwyd ar leoliadau chwe derbynnydd preswyl ar gyfer monitro lefelau
sŵn amgylchol a chefndir presennol. Mae sŵn wedi’i fonitro eto yn y chwe
lleoliad monitro ar ôl yr arolwg yn 2012 ac mewn dau leoliad ychwanegol,
maes carafanau sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd a Surf Lines (safle
masnachol/preswyl). Ar gyfer yr arolygon yn Ebrill 2015, cynhaliwyd
arolygon sŵn 24 awr heb oruchwyliaeth mewn lleoliadau o gwmpas safle’r
Datblygiad. Cynhaliwyd arolygon monitro sŵn atodol dan oruchwyliaeth yn
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ystod y dydd, gyda’r hwyr ac yn y nos. Mae lleoliadau’r arolygon wedi’u
dangos yn Ffigur 13.1 yng Nghyfrol 4 o’r DA.
5.9.3

Mesurwyd amodau llinell sylfaen sŵn yn y lleoliadau hyn i bennu’r
amgylchedd sŵn presennol ac i ganfod y lefelau sŵn cefndir cynrychiadol
wrth y Derbynyddion Sensitif i Sŵn (DSS) ger safle’r Datblygiad.

5.9.4

Mae sŵn wedi’i fesur yn unol â’r egwyddorion yn BS 7445-1:2003
‘Description and Measurement of Environmental Noise Part 1: Guide to
Quantities and Procedures’ a BS 4142:2014.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu

5.9.5

Rhagwelir y bydd y lefelau sŵn a dirgryndod yn uwch na’r terfynau safonol
am gyfnodau dros dro yn ystod y cyfnod adeiladu mewn rhai lleoliadau o
ganlyniad i weithgareddau sy’n cynnwys y defnydd o beiriannau ar y wyneb,
drilio a ffrwydro i ffurfio twneli, a thraffig, fel y ceir effeithiau arwyddocaol
dros dro dichonol ar eiddo mewn mannau penodol. Fodd bynnag, nid yw’r
lefelau o ddirgryndod a grëir yn debygol o achosi difrod i addurniadau
adeiladweithiau. Ar sail asesiad rhagarweiniol o’r sŵn dichonol o beiriannau
ar y wyneb yn ystod y cyfnod adeiladu, credir y byddai effeithiau cymaint â
rhai niweidiol mawr yn gallu codi os na chymerir camau lliniaru. Dylid lleihau
effeithiau o’r fath lle bo modd drwy fabwysiadu’r Dulliau Ymarferol Gorau,
CYA a Chynllun Rheoli Sŵn (CRhS), a sefydlu grŵp cyswllt lleol i ddynodi
effeithiau dichonol penodol a chamau lliniaru priodol ar sail gwybodaeth am
safleoedd penodol wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen. Ar ôl cael gwybod am
ddulliau adeiladu penodol a manwl a ddefnyddir gan gontractwyr, dylid
cynnal asesiad mwy manwl o lefelau sŵn.

5.9.6

Mae arwyddocâd yr effeithiau o sŵn a dirgryndod o ganlyniad i draffig
adeiladu wedi’i ystyried yn achos DSS cynrychiadol. Gellir lliniaru
effeithiau’r traffig adeiladu drwy ddulliau rheoli, cynnal ffyrdd a gwaith
monitro parhaus, a rhagwelir y bydd yr effeithiau’n rhai tymor byr (llai na 5
mlynedd). Byddai hyn yn arwain at effeithiau sydd heb fod yn fwy na rhai
niweidiol bach yn y DSS lle mae’r effaith waethaf ac felly credir eu bod yn
Anarwyddocaol.
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Effeithiau yn ystod y Cyfnod Gweithredu
5.9.7

Yn ystod y cyfnod gweithredu, gellid cael effeithiau sŵn a dirgryndod o
ganlyniad i ddefnyddio tyrbinau a generaduron; newidyddion ac offer rheoli;
y gweithdy a’r orsaf bwmpio. Fodd bynnag, gan fod y cydrannau hyn dan
ddaear neu wedi’u hamgáu, ac am fod dyluniad a deunyddiau yr
adeiladweithiau’n briodol, rhagwelir y bydd effeithiau’r Datblygiad yn
ddibwys yn y DSS, ac felly credir eu bod yn Anarwyddocaol. Penderfynir
yn derfynol ar fesurau rheoli a lliniaru sŵn yn ystod y cyfnod dylunio manwl
er mwyn sicrhau bod allyriadau sŵn drwy’r awyr o beiriannau gweithredol ar
lefelau gweithredol addas sy’n unol â BS 4142.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu

5.9.8

Gan y bydd y chwareli a’r argaeau’n aros fel y maent, ni fydd angen gwaith
ffrwydro na malu a chredir y bydd yr effeithiau’n ddibwys ac felly’n
Anarwyddocaol.
Casgliadau

5.9.9

Ar sail asesiad rhagarweiniol o’r sŵn dichonol o beiriannau ar y wyneb yn
ystod y cyfnod adeiladu, credir y byddai effeithiau cymaint â rhai mawr
niweidiol yn gallu codi heb gymryd camau lliniaru. Dylid lleihau effeithiau o’r
fath lle bo modd drwy fabwysiadu’r Dulliau Ymarferol Gorau (DYG), CYA a
CRhS, a sefydlu grŵp cyswllt lleol i ddynodi effeithiau dichonol penodol a
chamau lliniaru priodol ar sail gwybodaeth am safleoedd penodol wrth i’r
prosiect fynd yn ei flaen. Ar ôl cael gwybod am ddulliau adeiladu penodol a
manwl a ddefnyddir gan gontractwyr, dylid cynnal asesiad mwy manwl o
lefelau sŵn.

5.9.10 Gellir lliniaru effeithiau o draffig adeiladu drwy ddulliau rheoli ac felly credir
eu bod yn Anarwyddocaol.
5.9.11 Bydd yr effeithiau yn ystod y cyfnodau gweithredu a datgomisiynu yn
Anarwyddocaol.
5.10

Ansawdd Aer

5.10.1 Cynhaliwyd asesiad ansoddol i ganfod yr effeithiau dichonol o lwch yn ystod
cyfnod adeiladu’r Datblygiad, gan gyfeirio at weithgareddau arfaethedig,
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hyd y gwaith, yr amodau llinell sylfaen a’r lleoliadau sensitif dichonol
cyfagos.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu
5.10.2 Mae’n debygol y bydd allyriadau llwch o ganlyniad i weithgareddau
adeiladu, gan gynnwys drilio, ffrwydro, bolltio creigiau, cloddio meintiau
mawr o ddeunydd, malu deunydd a gloddiwyd a symud rhannau o’r tomenni
rwbel presennol.
5.10.3 Bydd yr effaith o lwch o waith adeiladu yn cael ei lliniaru drwy ddefnyddio’r
dulliau a amlinellwyd yn y Cynllun Rheoli Ansawdd Aer (CRhAnA) a’r
Cynllun Rheoli Llwch (CRhLl) yn y CYA, sydd wedi’u seilio ar ganllawiau
arfer gorau. Cyn dechrau’r gwaith, nodir y gweithgareddau a allai greu llwch
a bydd y safle yn cael ei gynllunio a’i reoli’n dda fel na fydd llwch yn cael ei
greu’n ddiangen; er enghraifft, defnyddir cyfleusterau golchi olwynion,
cerbydau ysgubo ffyrdd a chyfyngiadau cyflymder.
5.10.4 Lle bo’n briodol, cyflawnir gweithgareddau sy’n cynhyrchu llwch y tu allan i’r
safle. Fodd bynnag, os na fydd hyn yn bosibl, bydd y gweithgareddau hyn
yn cael eu cyflawni’n bell o eiddo preswyl.
5.10.5 Mae SoDdGA Llyn Padarn yn gyfagos i’r lle y bydd yr allfa a’r orsaf bwmpio
yn cael eu hadeiladu, ond mae’n fwy na 100m oddi wrth weithgareddau
adeiladu eraill. Fodd bynnag, mae hwn yn amgylchedd gwlyb, felly barnwyd
bod y risg o brofi effeithiau o ganlyniad i lwch yn ddibwys ac yn
anarwyddocaol (nid oes safleoedd ecolegol dynodedig eraill o fewn 100m i
safle’r Datblygiad).
5.10.6 Ar sail agosrwydd y derbynnydd sensitif agosaf a’r dosbarth allyriadau llwch
dichonol, barnwyd bod y risg o brofi effeithiau yn ystod gwaith symud pridd,
gwaith adeiladu a gosod traciau yn debygol o fod yn effaith niweidiol fawr
oni bai fod mesurau lliniaru’n cael eu mabwysiadu.
5.10.7 Argymhellir bod mesurau lliniaru cyffredinol yn cael eu cymryd ar y cyd â
mesurau mwy manwl sy’n ymwneud â gweithgareddau penodol. Mae’r
mesurau lliniaru’n cynnwys paratoi a gweithredu Cynllun Rheoli Llwch, a’i
ddefnyddio ar y cyd â mesurau manylach ar gyfer gweithgareddau penodol
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gan gynnwys monitro ar y safle. Penderfynwyd bod arwyddocâd cyffredinol
yr effeithiau gweddilliol yn debygol o fod yn effaith niweidiol fach ar bobl a
derbynyddion ecolegol. Yn gyffredinol, bydd effeithiau’r Datblygiad o ran
ansawdd aer yn Anarwyddocaol.
5.10.8 Mae’r effeithiau dichonol o ganlyniad i allyriadau cerbydau ffyrdd yn ystod y
cyfnod adeiladu wedi’u hasesu hefyd a chredir eu bod yn Anarwyddocaol.
Effeithiau Amgylcheddol yn ystod y Cyfnod Gweithredu
5.10.9 Bydd yr allyriadau i’r aer o’r Datblygiad yn ystod y cyfnod gweithredu’n
ddibwys ac felly byddant yn Anarwyddocaol.
Effeithiau Amgylcheddol yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu
5.10.10 Bydd yr allyriadau i’r aer o’r Datblygiad yn ystod y cyfnod datgomisiynu’n
ddibwys ac felly byddant yn Anarwyddocaol.
Casgliadau
5.10.11 Ar y cyfan, bydd effeithiau’r Datblygiad yn Anarwyddocaol o ran ansawdd
aer.
5.11

Effeithiau Economaidd-Gymdeithasol

5.11.1 Mae Pennod 14 o’r DA yn cynnwys asesiad o effeithiau dichonol y
Datblygiad o ran materion economaidd-gymdeithasol, mynediad ac
amwynder ar y canlynol:
•

Materion economaidd-gymdeithasol: y cymunedau lleol a’r economïau
cysylltiedig yn ardal y Datblygiad;

•

Twristiaeth a Hamdden: Atyniadau i ymwelwyr yn ogystal â defnyddio’r
tir at ddibenion hamdden gan gynnwys canolfannau ymwelwyr a llwybrau
cerdded neu feicio.

5.11.2 Mae ardal yr astudiaeth wedi’i diffinio er mwyn cynnwys derbynyddion a all
fod yn agored i effeithiau, e.e. cymunedau lleol y gallai’r cynllun effeithio
arnynt, gweithredwyr twristiaeth lleol a defnyddwyr adloniadol (e.e.
defnyddwyr Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC), llwybrau beiciau a mannau
â gwerth amwynder cyhoeddus uchel).
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Adeiladu
Hydref 2015

Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Storfa Bwmp Glyn Rhonwy

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

5-26

5.11.3 Pan fydd y cyfnod adeiladu ar ei anterth, bydd tua 250 o staff adeiladu ar y
safle, er mai hyd at oddeutu 100 o staff adeiladu fydd ar y safle ar
gyfartaledd ar adeg benodol ac yn ôl y rhaglen adeiladu sydd ar waith.
5.11.4 Bydd effeithiau cadarnhaol uniongyrchol ac anuniongyrchol ar yr economi
leol yn ystod y cyfnod adeiladu o ganlyniad i fwy o weithgareddau
cyflogaeth a buddion anuniongyrchol drwy ragor o ddefnydd o gyfleusterau
yn yr ardal, gan gynnwys llety a bwytai. Ceir mewnfuddsoddi uniongyrchol o
ganlyniad i’r defnydd o wasanaethau a chyflogaeth leol. Bydd SPH, neu’r
PG fel y bo’n briodol, yn cynnal digwyddiadau “cwrdd â’r prynwr” i gymell
busnesau lleol i gymryd rhan yn y broses tendrau adeiladu. Credir y bydd
cyfleoedd cyflogaeth yn cael effaith lesol fach dros dro ar lefel y rhanbarth.
Mae’r Datblygiad yn debygol o gael effaith lesol fach leol dros dro ar yr
economi leol.
5.11.5 Yn ystod y cyfnod adeiladu, mae’n debygol y bydd traffig adeiladu’n cael
effaith dros dro ar gyfleusterau twristiaeth sydd ar ochr yr A4086, yr A4085
a’r is-ffordd at Q1. Bydd effaith niweidiol fach leol dros dro ar
weithgareddau adloniadol sy’n galw am fynediad cyhoeddus i’r ardal o
gwmpas y safle yn ystod y cyfnod datblygu hwn.
5.11.6 Dim ond dros dro y bydd unrhyw ostyngiad yn niferoedd yr ymwelwyr o
ganlyniad i weithgareddau adeiladu.
5.11.7 Bydd CRhTA yn cael ei lunio i sicrhau’r lleiaf posibl o ymyrraeth â thraffig
cymunedau ac ymwelwyr yn ystod y cyfnod adeiladu. Bydd SPH yn
gweithio gyda chymunedau a busnesau lleol mewn pentrefi fel Waunfawr,
Croes-y-waun a Groeslon i sicrhau bod y gwaith adeiladu’n cael ei amseru
mewn ffordd sy’n lleihau effeithiau negyddol ar y cymunedau lleol.
5.11.8 Bydd y mesurau lliniaru’n cynnwys cau a dargyfeirio dros dro HTC, llwybrau
caniataol a thir mynediad agored o fewn Terfynau’r Gorchymyn i sicrhau
diogelwch defnyddwyr adloniadol yn ystod y cyfnod adeiladu. Caiff y
dargyfeiriadau dros dro a pharhaol hyn eu sicrhau drwy broses y GCD.
Mae’n debygol y bydd effaith niweidiol fach leol dros dro yn ystod y cyfnod
adeiladu ar y Ffordd Werdd o ganlyniad i wella’r ffordd fynediad a fydd yn
effeithio ar bentrefi fel Waunfawr, Croes-y-waun a Groeslon.
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Effeithiau yn ystod y Cyfnod Gweithredu
5.11.9 Yn ystod y cyfnod gweithredu, crëir 20-35 o swyddi a bydd y Datblygiad yn
dod â nifer o fuddion net i’r economi leol a rhanbarthol.
5.11.10 Bydd effeithiau dibwys ar dderbynyddion economaidd-gymdeithasol yn
ystod y Cyfnod Gweithredu, felly bydd yr effeithiau’n Anarwyddocaol.
Effeithiau yn ystod y Cyfnod Datgomisiynu
5.11.11 Bydd effeithiau dibwys ar dderbynyddion economaidd-gymdeithasol yn
ystod y Cyfnod Datgomisiynu, felly bydd yr effeithiau’n Anarwyddocaol.
Casgliadau
5.11.12 Rhagwelir na fydd effeithiau niweidiol arwyddocaol ar dderbynyddion
economaidd-gymdeithasol drwy gydol cylch oes y Datblygiad. Mae’n
debygol y bydd rhai effeithiau llesol bach dros dro lleol ar dderbynyddion o
ganlyniad i gynnydd mewn gwariant yn y rhanbarth yn ystod y cyfnod
adeiladu ac effeithiau niweidiol bach dros dro lleol ar lwybrau traffig
ymwelwyr a mannau o ddiddordeb.
5.12

Rheoli Amgylcheddol

5.12.1 Mae Pennod 16 o’r DA yn disgrifio cynigion yr Ymgeisydd ar gyfer y
strategaeth rheoli amgylcheddol a rheoli gwastraff. Mae’r strategaeth hon
wedi’i datblygu i ffurfio CYA amlinellol a ddatblygir ymhellach yn y cyfnod
dylunio manwl, a’i chyflwyno ar gyfer ei chymeradwyo’n ysgrifenedig gan
CG a CNC. Mae’r CYA yn darparu fframwaith i sicrhau bod yr arferion rheoli
amgylcheddol priodol yn cael eu mabwysiadu wrth adeiladu’r Datblygiad.
Bydd hyn yn sicrhau bod effeithiau amgylcheddol wedi’u lleihau a bod
mesurau lliniaru, sydd wedi’u disgrifio yn y DA, yn cael eu gweithredu.
Cyfnod Adeiladu
5.12.2 Pwrpas y CYA yw darparu fframwaith o safonau sylfaenol i sicrhau:
•

Bod y mesurau lliniaru a nodwyd yn y DA yn cael eu rhoi ar waith a bod
dull cytûn o bennu mesurau i liniaru effeithiau amgylcheddol annisgwyl
yn ystod y cyfnod adeiladu;
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•

Bod arferion adeiladu da’n cael eu mabwysiadu;

•

Bod y PG ac is-gontractwyr eraill yn cydymffurfio â deddfwriaeth
amgylcheddol a chaniatadau statudol;

•

Bod y PG ac is-gontractwyr eraill yn cydymffurfio â gofynion archwilio,
monitro amgylcheddol, arolygiadau amgylcheddol ac adrodd.

5.12.3 Mae’r CYA yn amlinellu gwahanol fesurau rheoli i reoli effeithiau
amgylcheddol posibl y gwaith adeiladu gan gynnwys rheoli sŵn, llwch, dŵr
ffo ar y wyneb, gwastraff a llygredd.
5.12.4 Mae’r CYA yn cynnwys y cynlluniau rheoli amgylcheddol canlynol ar
bynciau penodol:
•

Cynllun Rheoli Dŵr (CRhD) – sydd wedi’i amlinellu yn y CYA;

•

Cynllun Atal Llygredd (CALl) – sydd wedi’i amlinellu yn y CYA;

•

Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu (CRhTA) - sydd wedi’i amlinellu yn y
CYA.

5.12.5 Caiff y cynlluniau hyn eu cadarnhau a’u cytuno â CG a CNC drwy
gyflwyno’r CYA terfynol a gyflwynir ac y cytunir arno cyn dechrau’r cyfnod
adeiladu, yn unol â gofyniad yn y GCD.
5.12.6 Bydd cynlluniau ychwanegol a ysgrifennir o dan y CYA ar y cyd â’r PG yn
unol â Gofyniad 6 yn y GCD yn cynnwys:
•

Cynllun Rheoli Llwch (CRhLl)

•

Cynllun Rheoli Gwastraff (CRhG)

•

Cynllun Adfer / Tirwedd

•

Cynllun Rheoli Sŵn (CRhS)

•

Cynllun Ymateb mewn Argyfwng a Rheoli Peryg Llifogydd (CYARhPLl);

•

Cynllun Rheoli Cynefinoedd (CRhC)

•

Datganiad Dull Adar Nythu

•

Cynllun Rheoli Silt.

5.12.7 Cynlluniau eraill sy’n ofynnol o dan Ofyniad 7 yw:
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•

Cynllun Monitro Llinell Sylfaen Ansawdd Aer;

•

Cynllun Rheoli Deunyddiau;

•

Strategaeth Rheoli Ordnans;

•

Strategaeth Digolledu a Gwella Archeolegol;

•

Strategaeth Darganfod Tir;

•

Cynllun Iechyd a Diogelwch (CID);

•

Cynllun Bioddiogelwch.
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5.12.8 Gall rhai gweithgareddau adeiladu fod yn swnllyd, e.e. ffrwydro a gwaith
paratoi tir. Rhoddir sylw dyladwy i amseriadau gwaith o’r fath, ynghyd â’r
dulliau o liniaru effeithiau sŵn dichonol.
Cyfnod Gweithredu
5.12.9 Bydd y safle’n ddarostyngedig i Bolisi Amgylcheddol y gweithredwr a bydd
yn cael ei fonitro a’i archwilio’n rheolaidd. Hefyd, bydd gan y Datblygiad
system reoli integredig ar gyfer iechyd, diogelwch a’r amgylchedd; bydd y
system hon wedi’i sicrhau dan y safonau perthnasol. Bydd y system reoli’n
cynnwys gweithdrefnau rheoli amgylcheddol, a gaiff eu harchwilio a’u
hardystio’n annibynnol ac yn rheolaidd.
5.12.10 Ychydig iawn o wastraff a gynhyrchir yn ystod y cyfnod gweithredu. Bydd yn
deillio’n bennaf o weithgareddau cynnal a chaiff ei ailgylchu yn y
cyfleusterau ailgylchu ar y safle neu, os nad yw hyn yn bosibl, caiff ei
waredu y tu allan i’r safle.
Cyfnod Datgomisiynu
5.12.11 Ar adeg datgomisiynu, datblygir Cynllun Datgomisiynu drwy ymgynghori â’r
cyrff gofynnol i sicrhau bod y gwaith a wneir yn cydymffurfio â’r holl
ddeddfwriaeth a rheoliadau perthnasol.
Casgliadau
5.12.12 Datblygir yr holl fesurau lliniaru sydd wedi’u hamlinellu yn y DA i ffurfio CYA
llawn; caiff ei ddylunio’n fanwl ac yna cytunir arno a’i gadarnhau wedyn
gyda CG, CNC, CADW a GCAG. Bydd yn cynnwys nifer o gynlluniau rheoli
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eraill i ymdrin â dŵr, gwastraff, trafnidiaeth, sŵn, llwch, perygl llifogydd a
gwastraff a chaiff ei gadarnhau â’r PG cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau.
5.13

Effeithiau Cronnol

5.13.1 Mae Pennod 17 o’r DA yn nodi ac yn amlinellu’r effeithiau cronnol sy’n
gysylltiedig â’r Datblygiad, gan gynnwys effeithiau o fewn y prosiect (ar y
cyd) ac effeithiau rhwng prosiectau.
5.13.2 Gellir diffinio effeithiau cronnol fel yr effeithiau ar yr amgylchedd sy’n deillio
o newidiadau cynyddol a achosir gan y Datblygiad ynghyd â gweithredoedd
eraill y gellir eu rhag-weld yn rhesymol yn y dyfodol.
Effeithiau o fewn y prosiect (ar y cyd)
5.13.3 At ddiben yr asesiad hwn, ystyriwyd “effeithiau ar y cyd” rhwng ffactorau
amgylcheddol a hefyd y posibilrwydd o ‘dderbynyddion a rennir’ y gallai
gwahanol gydrannau’r Datblygiad effeithio arnynt. Er enghraifft, gallai
preswylydd lleol fod yn agored i effaith llwch, sŵn ac ymyrraeth â thraffig yn
ystod cyfnod adeiladu’r cynllun, a hynny’n arwain at fwy o niwsans nag y
byddai’n ei brofi o ganlyniad i bob effaith ar ei phen ei hun.
5.13.4 Ystyriwyd effeithiau ar y cyd o ran y ffordd y gall effeithiau ryngweithio â’i
gilydd ac a yw cyfuno effeithiau unigol yn cynyddu’r effaith gyffredinol ar
dderbynnydd.
5.13.5 Mae’n annhebygol y ceir effeithiau o fewn y prosiect o ganlyniad i gyfnodau
gweithredu a datgomisiynu’r Datblygiad ac felly nid yw’r rhain wedi’u
hystyried ymhellach.
5.13.6 Yn achos y cyfnod adeiladu, ymhlith y derbynyddion a rennir a nodwyd yr
oedd cymunedau lleol, nodweddion ecolegol a chyrff dŵr. Ystyriwyd yr
effeithiau cronnol o draffig a gwaith adeiladu ar lefelau sŵn ac ansawdd
aer. Drwy gymhwyso mesurau lliniaru, a sicrheir yn y CYA a’i wahanol
gynlluniau rheoli, credir bod yr effeithiau ar y cyd o fewn y prosiect yn
ddibwys a bach.
5.13.7 Felly mae’r rhain yn annhebygol o ychwanegu at arwyddocâd cyffredinol yr
effeithiau

a

ragwelir

o’r

Datblygiad

Anarwyddocaol.
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Effeithiau rhwng prosiectau
5.13.8 Cynhaliwyd adolygiad o’r ceisiadau cynllunio a’r datblygiadau arfaethedig
yn yr ardal o gwmpas y Datblygiad er mwyn cwmpasu’r datblygiadau y
credwyd eu bod yn gynlluniau ‘datblygu mawr’. Mae datblygiadau cronnol
wedi’u dangos yn Ffigur 5.2 o’r CA.

5.13.9 Y ffynonellau i effeithiau cronnol dichonol yn ardal Glyn Rhonwy a nodwyd
yw:
•

Y cysylltiad trydanol a’r orsaf offer rheoli i gysylltu’r Datblygiad â’r system
dosbarthu trydan (a ddatblygir gan SP Manweb a fydd yn berchen arno);

•

Adeiladu Gorsaf Pŵer Niwclear Wylfa Newydd a’i seilwaith a
datblygiadau cysylltiedig;

•

Adeiladu ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd.

5.13.10 Nodwyd mai’r brif ffynhonnell i effeithiau cronnol dichonol yn ardal y safle
oedd Gorsaf Pŵer Niwclear Newydd Wylfa C. Ystyriwyd effeithiau Traffig a
Thrafnidiaeth ac effeithiau economaidd-gymdeithasol.
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5.13.11 Fodd bynnag, oherwydd y pellter rhwng y ddau ddatblygiad, a darwahanu
cyfnodau galluogi a phrif gyfnodau adeiladu’r ddau ddatblygiad, ynghyd â’r
dulliau eraill o leihau maint y traffig sydd ar gael ar gyfer Wylfa Newydd os
bydd angen, rhagwelir na fydd effeithiau cronnol ar rwydweithiau ffyrdd
lleol, gan gynnwys yr A5.
5.13.12 Gellir cael effeithiau cronnol drwy uwchsgilio busnesau yn y rhanbarth i
weithio ar adeiladu datblygiadau ynni carbon isel fel Gorsaf Pŵer Niwclear
Wylfa. Felly rhagwelir y bydd hon yn effaith gronnol lesol fach.
5.13.13 Oherwydd y pellter sylweddol rhwng Gorsaf Pŵer Niwclear Wylfa a’r
Datblygiad, rhagwelir na fydd effeithiau cronnol ar dderbynyddion twristiaeth
neu adloniadol.
5.13.14 Gan gymryd y bydd mesurau lliniaru priodol yn cael eu mabwysiadu wrth
adeiladu Ffordd Osgoi Caernarfon i Bontnewydd, fel dargyfeiriadau a
rhybuddion i ddefnyddwyr ffyrdd, ac oherwydd graddfa’r gweithgareddau
adeiladu, bydd yr effeithiau dichonol hyn wedi’u lleihau. Gan y bydd yn
waith dros dro, mae’r effeithiau ar y cyd ar y rhwydwaith priffyrdd lleol yn
debygol o fod yn effeithiau niweidiol bach. Fodd bynnag, mae’r
buddsoddiadau lleol o ganlyniad i’r datblygiadau hyn yn debygol o gael
effeithiau llesol bach.
5.13.15 Ystyriwyd y cysylltiad trydanol hefyd. Drwy drafodaeth gynnar cyn ymgeisio
ac ar gais CG a CNC, cynhaliwyd asesiad lefel uchel o’r manylion sy’n
hysbys ar hyn o bryd ac o lwybr y cysylltiad trydanol.

Cysylltiad Trydanol
5.13.16 Gan y bydd y cysylltiad trydanol dan ddaear, mae’n annhebygol y bydd
effeithiau niweidiol arwyddocaol ar y dirwedd o’i gwmpas. Hefyd, oherwydd
maint, lleoliad, graddfa a natur y Datblygiad a’r cysylltiad trydanol, mae’n
annhebygol y bydd y ddau’n cael eu gweld yn un prosiect adeiladu.
5.13.17 Oherwydd yr elfennau hyn, credir na fydd y gwaith o adeiladu’r cysylltiad
trydanol yn cael ei weld o’r dirwedd ehangach, o aneddiadau cyfagos neu,
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yn wir, o’r rhan fwyaf o’r derbynyddion gweledol. Hefyd, dim ond ffos fas y
bydd angen ei thorri ar gyfer y cysylltiad trydanol, felly mae’n annhebygol y
bydd angen symud unrhyw goed. Felly, o’i ystyried ar y cyd â’r pwerdy,
credir y bydd yr effaith hon yn ddibwys.
5.13.18 Gan y bydd y ffos yn gul a’r man gweithio’n fach, ychydig o lwch a
gynhyrchir wrth ei osod. Felly credir na fydd llwch yn cyfrannu at effeithiau
cronnol.
5.13.19 Fodd bynnag, derbynnir ei bod yn bosibl y bydd rhai effeithiau niweidiol ar y
cymunedau lleol ar yr A4244 wrth osod y cysylltiad yn ochr y briffordd
oherwydd bod y gwaith yn tarfu ac yn aflonyddu arnynt. Cydnabyddir ei bod
yn bosibl bod canfyddiad y bydd y gwaith adeiladu hwn o’r un maint â’r
gwaith i atgyweirio’r cysylltiad 400kV ag is-orsaf Pentir ar gyfer cynllun
Dinorwig. Ni ellir darparu manylion ar hyn o bryd am hyd y gwaith adeiladu
na’r dull gosod. Mae datganiad cychwynnol gan SP Manweb ar y cynnig ar
gyfer cysylltu â’r grid yn nodi y bydd ymyrraeth o ganlyniad i’r gwaith yn
cael effaith niweidiol fach dros dro. Credir y bydd yr effaith hon yn
Anarwyddocaol.
5.13.20 Credir na fydd effeithiau arwyddocaol o ganlyniad i’r Datblygiad a’r
cysylltiad trydanol ar gyfer y Datblygiad, Gorsaf Pŵer Niwclear Wylfa
Newydd na Ffordd Osgoi Caernarfon i Bontnewydd.
5.14

Crynodeb

5.14.1 Mae’r CA hwn yn amlinellu canfyddiadau a chasgliadau’r AEA ar gyfer y
Datblygiad a gofnodwyd yn y DA a gyflwynwyd gyda’r cais am GCD. Mae
derbynyddion sensitif wedi’u nodi ac effeithiau amgylcheddol dichonol y
Datblygiad wedi’u hasesu gan weithwyr proffesiynol cymwys yn unol â’r
arferion gorau ar gyfer eu pwnc technegol penodol.
5.14.2 Lle’r oedd hynny’n angenrheidiol a rhesymol ymarferol, ymrwymwyd i
gymryd mesurau lliniaru (sydd wedi’u disgrifio’n fanwl ym Mhennod 18 o’r
DA, ‘Schedule of Mitigation’) er mwyn lleihau arwyddocâd yr effeithiau o’r
Datblygiad.
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5.14.3 Mae’r effeithiau gweddilliol a geir ar ôl cymryd y mesurau lliniaru a nodwyd
yng nghyfnodau adeiladu, gweithredu a datgomisiynu’r Datblygiad wedi’u
hasesu ac mae crynodeb ohonynt yn Nhabl 5-1 isod.
5.14.4 Yn ogystal â’r asesiadau technegol ar wahân, mae effeithiau cronnol y
Datblygiad, o fewn y prosiect a rhwng prosiectau, wedi’u hasesu. Fodd
bynnag, cafwyd nad oedd yr un ohonynt yn arwyddocaol.

Hydref 2015

Gorchymyn Caniatâd Datblygu Storfa Bwmp Glyn
Rhonwy

6.01W Crynodeb Annhechnegol
Cyfrol 1

5-35

Tabl 5-1. Crynodeb o Arwyddocâd Effeithiau yn y DA
Pwnc

Arwyddocâd Effeithiau yn y DA ar gyfer y Datblygiad

Cymeriad y
Dirwedd ac
Amwynder
Gweledol

Nid oes newidiadau sylfaenol yn adeiladweithiau a nodweddion y Datblygiad sydd uwchben y ddaear o’u
cymharu â’r cynllun a gymeradwywyd ac felly nid yw nifer y derbynyddion wedi newid. Ni fydd effeithiau
arwyddocaol parhaol ar Feysydd Agwedd LANDMAP, ACTau na dynodiadau tirwedd yn ardal yr
astudiaeth. Bydd effaith weddilliol niweidiol Arwyddocaol ar y derbynyddion yng Ngolygfan 7.
Mae’r canfyddiadau hyn yn gyson â’r effeithiau a nodwyd yn DA 2012.

Ecoleg

Yn ôl yr asesiad, bydd yr effaith weddilliol gyffredinol ar ecoleg yn un niweidiol fach (heb gynnwys effeithiau
ar fannau clwydo ystlumod mewn coed). Felly credir y bydd yr effeithiau yn Anarwyddocaol yng nghyddestun yr AEA.
Yn ôl yr asesiad, dim ond yr effaith weddilliol gyffredinol ar fannau clwydo ystlumod mewn coed fydd yn
effaith niweidiol gymedrol. Felly credir bod yr effeithiau’n Arwyddocaol yng nghyd-destun yr AEA. Mae
mesurau lliniaru wedi’u cynnwys wrth ddylunio er mwyn lleihau’r effeithiau ar ystlumod; mae disgrifiad o’r
rhain yn y cais am drwydded ystlumod.
Er bod casgliadau’r DA Terfynol wedi’u hategu gan ddata ychwanegol o arolygon, mae’r canfyddiadau hyn
yn gyson â’r effeithiau a nodwyd yn DA 2012.
Paratowyd Adroddiad Dim Effeithiau Arwyddocaol (Dogfen 5.04) a’r casgliad yn y ddogfen hon yw Na Fydd
Effeithiau Arwyddocaol ar unrhyw safleoedd Natura 2000.

Daeareg a Chyflwr
y Tir

Credir ei bod yn annhebygol y bydd unrhyw ffynonellau halogi tir mawr yn cael eu darganfod. Y casgliad
cyffredinol yw na fydd y Datblygiad yn cael effeithiau arwyddocaol ar briddoedd a daeareg yn ystod y
cyfnodau adeiladu, gweithredu a datgomisiynu. Bydd unrhyw ordnans sydd heb ffrwydro yn cael ei drin yn
unol â Gofyniad 7 yn y GCD am Strategaeth Rheoli Ordnans.
Mae hyn yn gyson â chanfyddiadau DA 2012.

Adnoddau Dŵr

Cymerir mesurau lliniaru priodol drwy’r drwydded tynnu dŵr a’r asesiad wedi’i ddiweddaru o dan CFfD ac
mae’r model cydbwysedd dŵr wedi dod i’r casgliad y bydd effeithiau’r Datblygiad ar adnoddau dŵr yn ystod
y cyfnod adeiladu yn ddibwys, ac felly’n Anarwyddocaol.
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Tabl 5-1. Crynodeb o Arwyddocâd Effeithiau yn y DA
Pwnc

Arwyddocâd Effeithiau yn y DA ar gyfer y Datblygiad
Drwy selio Q6, mae’n bosibl y bydd llwybrau draenio presennol yn cael eu rhwystro ac y gallai hyn arwain at
lifogydd yn Q5. Felly, gan ddibynnu ar y canlyniadau i ymchwiliadau manwl pellach, mae’n bosibl y bydd
angen cynnwys system rheoli dŵr.
Heblaw am hyn, y casgliad yw y bydd gweithredu’r Datblygiad yn cael effeithiau dibwys (Anarwyddocaol) ar
dderbynyddion adnoddau dŵr.
Heblaw am ddraenio yn Q5, mae hyn yn gyson â DA 2012

Perygl Llifogydd

Bydd peryglon llifogydd dichonol yn ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredu o ganlyniad i lifogydd dŵr
daear, llifogydd afonol a llifogydd o lwybrau draenio presennol. At ei gilydd, os cymerir camau lliniaru priodol,
credir y bydd yr effeithiau gweddilliol yn ddibwys ac Anarwyddocaol.
Dylunir y cronfeydd yn unol â gofynion Deddf Cronfeydd Dŵr ac felly bydd y posibilrwydd o fylchu’r argaeau
wedi’i leihau. Felly nid oes newid yn yr effeithiau gweithredol a chredir o hyd fod y rhain yn Anarwyddocaol.
Mae hyn yn gyson â chasgliadau DA 2012.

Archeoleg a
Threftadaeth
Ddiwylliannol

Mae’r asesiad hwn wedi’i ddiweddaru i gynnwys newidiadau gan gynnwys diwygiadau i Derfynau’r
Gorchymyn. Er bod yr effeithiau ar archeoleg a threftadaeth ddiwylliannol y safle o’r un natur, mae’n bosibl y
bydd y Datblygiad yn effeithio ar nifer mwy o safleoedd gan fod Terfynau’r Gorchymyn yn ehangach. O
ganlyniad i hyn, bydd y Datblygiad yn cael effaith o arwyddocâd niweidiol cymedrol ar archeoleg a
threftadaeth ddiwylliannol ac felly bydd yn effaith Arwyddocaol.
Mae Gofyniad 7 y GCD yn amlinellu’r gofyniad i weithredu cynllun gwella a digolledu archeolegol. Er hynny,
mae’r casgliad cyffredinol yn gyson o hyd â DA 2012.

Traffig a
Thrafnidiaeth

Bydd y Datblygiad yn arwain at gynnydd ym maint y traffig ar y rhwydwaith ffyrdd o’i gwmpas ac nid yw’r prif
bwyntiau mynediad ar gyfer adeiladu yn wahanol i’r rhai yn y cynllun a gymeradwywyd. Fodd bynnag, mae
mesurau lliniaru, fel y CRhTA, wedi’u pennu er mwyn lleihau’r effaith ddichonol ar draffig. Felly, casglwyd y
bydd yr effeithiau ar draffig yn ystod cyfnodau adeiladu a gweithredu’r Datblygiad yn Anarwyddocaol.
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Tabl 5-1. Crynodeb o Arwyddocâd Effeithiau yn y DA
Pwnc

Arwyddocâd Effeithiau yn y DA ar gyfer y Datblygiad
Mae hyn yn gyson â chasgliadau DA 2012.

Sŵn

Rhagwelir o hyd y bydd yr effeithiau gweddilliol yn y cyfnod adeiladu yn amrywio o’r dibwys
(Anarwyddocaol) i’r niweidiol cymedrol (Arwyddocaol) a daethpwyd i’r casgliad y dylid cynnal asesiad, ar
ôl cael gwybod am y dulliau adeiladu manwl a phenodol gan gontractwr, i asesu effeithiau sŵn yn fwy
manwl. Bydd CRhS yn cael ei weithredu yn ystod y cyfnod adeiladu.
Rhagwelir o hyd y bydd yr effeithiau dichonol yn ystod y cyfnod gweithredu’n ddibwys ac felly’n
Anarwyddocaol.
Mae hyn yn gyson â chasgliadau DA 2012.

Ansawdd Aer

Oherwydd newidiadau mewn gweithdrefnau asesu, mae meini prawf arwyddocâd a rheolaethau lliniaru
wedi’u diweddaru. Er hynny, credir o hyd y bydd effeithiau cyffredinol y Datblygiad ar ansawdd aer yn
Anarwyddocaol.
Rhagwelir o hyd y bydd yr effeithiau dichonol yn ystod y cyfnod gweithredu’n ddibwys ac felly’n
Anarwyddocaol.
Mae hyn yn gyson â chasgliadau DA 2012.

Effeithiau
Economaiddgymdeithasol

Bydd effeithiau llesol uniongyrchol ac anuniongyrchol ar yr economi leol yn ystod y cyfnod adeiladu o
ganlyniad i fwy o weithgareddau cyflogaeth a buddion anuniongyrchol drwy fwy o ddefnydd o gyfleusterau yn
yr ardal.
Mae’r cyfnod adeiladu’n debygol o achosi cynnydd mewn traffig ar hyd yr A4086 a’r A4085. Bydd CRhTA yn
lliniaru ymyrraeth gan draffig a grëir yn ystod y cyfnod adeiladu i’r graddau y mae hynny’n rhesymol
ymarferol ac felly bydd yr effaith yn Anarwyddocaol.
Rhoddir cynlluniau rheoli eraill ar waith gan gynnwys y CRhS a’r CRhLl. Yn ogystal â hyn, bydd y Clerc
Gwaith Amgylcheddol yn rhedeg rhaglen gyfathrebu i hysbysu preswylwyr lleol am y prif weithgareddau
adeiladu fel ffrwydro a llwythi annormal.
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Tabl 5-1. Crynodeb o Arwyddocâd Effeithiau yn y DA
Pwnc

Arwyddocâd Effeithiau yn y DA ar gyfer y Datblygiad
Bydd gwaith yn Llyn Padarn wedi’i amseru i osgoi gwyliau ysgol yr haf er mwyn amharu i’r graddau lleiaf
posibl ar ddefnyddwyr. Bydd Iechyd a Diogelwch yn ystyriaethau hollbwysig wrth adeiladu’r prif seilwaith
goferu a’r orsaf bwmpio. Mae’n bosibl y bydd dargyfeiriadau bach ond ni fydd rhwystr i fynediad. Bydd y
maes parcio ar gael o hyd i ddefnyddwyr.
Ni fydd goleuadau na ffensiau ar gyfer gweithredu’r orsaf bwmpio, a’r unig adeiladwaith gweladwy fydd
caban rheoli uwchben y ddaear. O ganlyniad i’r ymgynghoriad, mae lleoliad yr orsaf bwmpio wedi’i symud yn
bellach o lannau Llyn Padarn. Felly credir y bydd yr effeithiau yn y cyfnod gweithredu yn Anarwyddocaol.
Mae hyn yn gyson â chasgliadau DA 2012.

Effeithiau cronnol
ac ar y cyd

Aseswyd y datblygiad am effeithiau cronnol o ran traffig a materion economaidd-gymdeithasol ar y cyd â
Gorsaf Pŵer Niwclear Wylfa Newydd C. Rhagwelir na fydd effeithiau cronnol arwyddocaol os bydd y
ddau brosiect yn cael eu hadeiladu yr un pryd. Ystyriwyd yr effeithiau rhwng prosiectau hefyd mewn
perthynas ag adeiladu’r cysylltiad trydanol a Ffordd Osgoi Caernarfon i Bontnewydd. Nodwyd nad oedd
effeithiau arwyddocaol.
Rhagwelir na fydd effeithiau arwyddocaol ar y cyd o’r Datblygiad.
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