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1.

Cyflwyniad

1.1

Mae’r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth am y cais gan Snowdonia Pumped
Hydro Cyfyngedig ("SPH"), am Orchymyn Storfa Bwmp Glyn Rhonwy (y
"Gorchymyn"). Mae SPH yn gwneud cais i’r Ysgrifennydd Gwladol o dan Ddeddf
Cynllunio 2008 (y "Ddeddf") am bwerau i adeiladu, gweithredu a chynnal:


cyfleuster storfa bwmp trydan dŵr yng Nglyn Rhonwy, Gwynedd (y
“Datblygiad”), sy’n cynnwys y canlynol:



un gronfa uchaf (Chwarel 1 (Q1) – Chwarel Fawr), ei hargae, siafft fynediad
a seilwaith goferu i Nant y Betws;



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



gorsaf bwmpio yn Llyn Padarn a fydd yn tynnu dŵr o Lyn Padarn i’w
ddefnyddio yn y system ar ddechrau’r cynllun a phan fo angen wedyn i
ailgodi’r lefelau yn y system storfa bwmp;



pwerdy ar Lwyfan 5 yn Ystad Ddiwydiannol Glyn Rhonwy (i’r de o Q6) sy’n
cynnwys y pwerdy, ac adeiladau atodol a chyfarpar sy’n cynnwys hyd at
ddau dyrbin dan ddaear (ag allbwn trydanol cyfun o hyd at 99.9 MW;) a
phympiau oddeutu 70m o dan lefel y ddaear, ac adeiladau atodol a chyfarpar
(yr "orsaf gynhyrchu");

1.2



pynfarch (yn cysylltu Q1 â’r pwerdy);



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

Mae disgrifiad mwy manwl o’r Datblygiad ym Mhennod 3 o’r Datganiad
Amgylcheddol (DA) sydd gyda’r cais (Dogfen rhif 6.02). Yr enw a roddir i’r gwaith
a ddisgrifiwyd uchod yn y Datganiad hwn yw’r "Datblygiad".

1.3

Gan fod y Datblygiad yn cynnwys offer cynhyrchu trydan sydd ag allbwn trydanol
crynswth o 50MW, mae’n gyson â’r diffiniad o brosiect seilwaith cenedlaethol ei
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arwyddocâd (PSCA) ("nationally significant infrastructure project") o dan adran
15(2)(c) o Ddeddf Cynllunio 2008 ("y Ddeddf"). Felly mae’n ofynnol bod SPH yn
gwneud cais i’r Ysgrifennydd Gwladol am ganiatâd datblygu i adeiladu,
gweithredu a chynnal y Prosiect o dan Adran 31 o’r Ddeddf.
1.4

Isod darperir gwybodaeth gefndir am yr ymgeisydd a’r broses o ymgeisio am
ganiatâd datblygu ynghyd â gwybodaeth am y set o ddogfennau sy’n rhan o’r
cais.
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2.

Manylion y Prosiect

2.1

Mae SPH yn gwneud cais am ddatblygu’r orsaf gynhyrchu, ynghyd â’r argaeau,
cronfeydd, pynfarch, pibell isaf, goferydd, a gorsaf bwmpio sy’n hanfodol ar ei
chyfer yn ogystal â gwaith arall ar lethrau mynydd Cefn Du uwchlaw Llyn Padarn,
tua 1.5km i’r gogledd-orllewin o Lanberis a 11km i’r de-ddwyrain o dref
Caernarfon ym Mwrdeistref Sirol Gwynedd.

2.2

Mae’r Prosiect yn gyfleuster storfa bwmp trydan dŵr sydd â chynhwysedd storio
ynni o 1,300,00m3 o ddŵr ac allbwn pŵer mwyaf o 99.9MWe. Mae’r Datblygiad
yn cwmpasu arwynebedd o tua 91.24 ha ac yn cynnwys nifer o dyllau chwarel a
thomenni llechi diddefnydd. Mae gwastraff llechi wedi’i bentyrru ar y llethrau o
gwmpas y chwareli sydd wedi’u britho gan olion tai allan a gwaith cloddio sydd ar
wasgar ar dir pori serth. Mae’r tir cyfagos yn amaethyddol gan mwyaf. Mae tair
priffordd fabwysiedig yn croesi’r safle sef yr A4086, Ffordd Clegir a ffordd ddienw
(a elwir yn ‘Ffordd Werdd’ yn lleol), yn ogystal â nifer o Hawliau Tramwy
Cyhoeddus (HTC). Cysylltir y datblygiad â’r rhwydwaith dosbarthu trydan drwy
gysylltiad trydanol newydd. Bydd y cysylltiad hwn yn rhedeg o is-orsaf ar y safle,
ger y pwerdy, i bwynt cysylltu oddi ar y safle ym Mhentir. Nid yw’r cysylltiad
trydanol yn rhan o’r GCD. Rhagwelir mai 125 mlynedd fydd oes y Datblygiad.

2.3

Mae Storfa Bwmp yn ffordd o storio trydan drwy droi egni trydanol yn egni
potensial a’i droi’n ôl wedyn yn egni trydanol. Defnyddir trydan yn y system i
bwmpio dŵr o gronfa is i gronfa uwch. Fel arfer bydd y dŵr yn cael ei bwmpio yn
ystod y nos pan fydd y galw am drydan yn isel. Yn ystod y dydd, gadewir i’r dŵr
lifo’n ôl drwy dyrbin dŵr i gynhyrchu trydan eto i gwrdd â chynnydd sydyn yn y
galw am drydan gan ddefnyddwyr. Mae’r cylch hwn o bwmpio a chynhyrchu’n
cael ei ailadrodd bob dydd.

2.4

Mae rhwydwaith trydan y DU yn dibynnu ar drydan a gynhyrchir o nifer o
ffynonellau, a’r rhai mwyaf traddodiadol yw gweithfeydd cynhyrchu thermol fel
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gorsafoedd pŵer glo, nwy a niwclear sy’n cwrdd â’r galw sylfaenol.

Mae’r

cynhyrchwyr hyn i gyd yn darparu pŵer i gadw trydan ar y lefel gyson o 50 Hertz
(Hz), sy’n hanfodol ar gyfer rhedeg cyfarpar trydan yn hwylus drwy’r DU.
2.5

Mae’r Datganiad Polisi Cenedlaethol cyffredinol am ynni (NPS EN-1) yn
cydnabod bod angen i’r DU fod yn llai dibynnol ar danwyddau ffosil a buddsoddi
mewn ffynonellau ynni adnewyddadwy, mwy cynaliadwy. Erbyn 2050, rhagwelir
y bydd tanwyddau ffosil yn brinnach ac felly y bydd y costau echdynnu a
chyflenwi’n uwch. Wrth i’r DU symud at sefyllfa lle mae’n cynhyrchu mwy o
drydan o ffynonellau adnewyddadwy, bydd yn fwy anodd cydbwyso’r cyflenwad
a’r galw ar draws y grid. Y rheswm am hyn yw na ellir rhag-weld maint y pŵer a
gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy i’r un graddau â’r dulliau traddodiadol,
fel y bydd mwy o angen am fatrïau ar gyfer y grid.

2.6

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. 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 ar gyfer cynhyrchu trydan. Felly, pan
fo’r galw ar ei uchaf, mae gallu unigryw gan storfeydd pwmp i ddarparu trydan yn
gyflym. Mae hyn wedi’i gydnabod yn NPS EN-1.

2.7

Mae NPS EN-1 yn cyfeirio’n benodol at storio ynni trydanol, ac yn datgan y bydd
angen mwy o gyfleusterau storio yn y dyfodol wrth fabwysiadu rhagor o
ffynonellau adnewyddadwy.

Er nad yw storfeydd pwmp yn fath o ynni

adnewyddadwy, gellir eu hystyried yn dechnoleg ‘carbon isel’ gan fod
cyfleusterau o’r fath yn hanfodol wrth symud tuag at system drydan carbon isel
(ac am nad yw cynhyrchu’r trydan yn galw am losgi tanwyddau ffosil). Yn syml,
wrth gynhyrchu mwy o ynni o ffynonellau adnewyddadwy, mae angen yn codi am
gyfleusterau storio trydan. Mae NPS EN-1 yn cydnabod y bydd storfeydd yn
chwarae rhan bwysig mewn system drydan carbon isel.
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Mae Atodlen 1 i’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft ("y Gorchymyn") (Cyf.
Dogfen 3.01) yn rhoi disgrifiad ffurfiol o’r Prosiect. Dangosir y terfynau y gellir
adeiladu elfennau’r Prosiect oddi mewn iddynt ar y Cynlluniau Gwaith (Cyf.
Dogfen 2.04). Mae’r holl elfennau hyn yn y Prosiect yn ffurfio neu’n rhan annatod
o’r PSCA y mae’r Ymgeisydd yn gofyn am ganiatâd datblygu ar ei gyfer o dan y
Ddeddf.

Felly, nid yw’r Cais yn gofyn am awdurdodi unrhyw ddatblygu

cysylltiedig.
2.9

Er mai SPH yw perchennog y tir oddi mewn i derfynau’r Gorchymyn, wrth
ddatblygu’r Prosiect bydd angen caffael buddiannau mewn tir, hawliau o dan a
thros dir a defnyddio tir dros dro.

Hyd yn hyn, mae SPH wedi cwblhau

cytundebau i gael yr hawliau rhydd-ddaliadol ar ran helaeth o safle’r datblygiad,
ac mae’n gofyn am bwerau yn y Gorchymyn i gaffael yn orfodol unrhyw hawliau
eraill sydd eu hangen i gyflawni’r prosiect. Yn ogystal â hyn, mae SPH yn gofyn
am bŵer i ddiddymu neu atal unrhyw hawliau preifat dros dir sydd o fewn
terfynau’r Gorchymyn a fyddai’n ymyrryd â’r gweithgareddau y bydd y
Gorchymyn yn eu hawdurdodi.
2.10 Mae’r Cynlluniau Tir (Cyf. Dogfen 2.03) yn dangos y tir y gellir caffael hawliau
drosto a’r tir y bwriedir atal a/neu ddiddymu hawliau preifat mewn cysylltiad ag ef.
Mae’r Llyfr Cyfeirio (Cyf. Dogfen 4.03) yn disgrifio’r tir hwn yn fwy manwl ac mae’r
Datganiad o Resymau (Cyf. Dogfen 4.01) yn egluro pam y gofynnir am bwerau
caffael gorfodol yn y Gorchymyn.
2.11 Mae SPH wedi ymgynghori ar y Datblygiad ers Hydref 2014, drwy nifer o gamau
ymgynghori anstatudol a cham ymgynghori statudol. Drwy gydol y cyfnod hwn,
mae SPH wedi ymgysylltu’n rheolaidd â Chyngor Gwynedd yn ogystal â
rhanddeiliaid allweddol fel Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r Adroddiad Ymgynghori
(Cyf. Dogfen 5.01) yn cynnwys holl fanylion yr ymgynghori, yr ymatebion a
gafwyd a sut y mae SPH wedi rhoi sylw i’r ymgynghoriad wrth gwblhau ei
gynigion ar gyfer y Datblygiad.
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3.

Cyflwyno’r Ymgeisydd

3.1

Mae Snowdonia Pumped Hydro Cyfyngedig, sef yr ymgeisydd am y GCD, yn
gwmni sydd wedi’i gorffori yn Lloegr (Rhif Cwmni 8644844) a’i swyddfa
gofrestredig yw 1 Finsbury Circus, Llundain EC2M 7SH.

3.2

Mae SPH yn is-gwmni gweithredol i Quarry Battery Company Cyfyngedig
(“QBC”) (Rhif Cwmni 07344961).

3.3

Sefydlwyd QBC i ddatblygu prosiectau storio trydan newydd ar raddfa fawr y
credir eu bod yn hanfodol ar gyfer datgarboneiddio seilwaith trydan y DU ac sy’n
darparu ar gyfer cynhyrchu meintiau mawr o drydan yn ysbeidiol o ffynonellau
adnewyddadwy.

3.4

Sefydlwyd SPH yn gyfrwng at ddibenion arbennig i symud ymlaen â’r datblygiad
arfaethedig. Ar hyn o bryd, QBC sy’n dal y rhan fwyaf o’r cyfrannau yn SPH.

3.5

Mae SPH wedi penodi’r canlynol yn ymgynghorwyr allanol iddo mewn cysylltiad
â’r Prosiect:


AECOM – gwasanaethau amgylcheddol a llunio’r asesiad o’r effaith
amgylcheddol;



Bilfinger GVA – gwasanaethau cynllunio ac eiddo;



Burges Salmon – gwasanaethau cyfreithiol.
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4.

Proses Cyn Ymgeisio a Chaniatáu’r GCD

4.1

Mae’r Datblygiad, sy’n cynnwys offer cynhyrchu trydan ac iddynt allbwn trydanol
crynswth o fwy na 50MW, yn PSCA ac felly mae angen caniatâd datblygu ar ei
gyfer o dan y Ddeddf.

Felly, mae SPH wedi ymgynghori ar y prosiect cyn

ymgeisio, yn unol â Rhan 5, Pennod 2 o’r Ddeddf gan gynnwys yr ymgynghori
sy’n ofynnol o dan Adrannau 42, 47 a 48 a’r ddyletswydd i hysbysu a
dyletswyddau eraill o dan y Ddeddf a Rheoliadau cymwysadwy.
4.2

Yn ogystal â hyn, mae SPH wedi rhoi sylw i ganllawiau perthnasol a ddyroddwyd
gan yr Ysgrifennydd Gwladol a’r Arolygiaeth Gynllunio wrth ymgynghori cyn
ymgeisio ac wedi cydymffurfio â’r canllawiau hynny.

Cyflwynir Adroddiad

Ymgynghori (Cyf. Dogfen 5.01) gyda’r Cais sy’n egluro’r ymgynghori a gafwyd
cyn ymgeisio yn ogystal â’r sylw y mae SPH wedi’i roi i ymatebion i ymgynghori
wrth lunio’r Cais.
4.3

Mae’r Cais yn gofyn am bwerau i adeiladu, gweithredu a chynnal y Prosiect yn
ogystal â phwerau i gaffael hawliau dros dir yn orfodol. Mae’r Gorchymyn drafft
(Cyf. Dogfen 3.01) yn cynnwys y pwerau hyn, sydd wedi’u hegluro yn y
Memorandwm Esboniadol (Cyf. Dogfen 3.02).

4.4

Mae Safle’r Datblygiad yn y cyfnod adeiladu’n ymestyn dros Dir Comin
cofrestredig a Thir Mynediad dynodedig sydd wedi’i gofrestru o dan Ddeddf Cefn
Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (“Deddf CGHT”). Mae’r Ymgeisydd wedi llunio
Strategaeth Tir Comin, Tir Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Cyf. Dogfen
4.04) i egluro’r dull o weithredu sydd wedi’i fabwysiadu mewn cysylltiad â Thir
Comin, Tir Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus (“HTC”) ac i egluro sut y
bydd y budd cyhoeddus yn cael ei ddiogelu drwy gydol y Datblygiad.

4.5

Gwneir ceisiadau am ganiatâd datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio, a fydd yn
archwilio’r cynigion ac wedyn yn adrodd arnynt i’r Ysgrifennydd Gwladol
perthnasol.

Yn achos y Prosiect hwn, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn

archwilio’r Prosiect ac yn adrodd (gan roi argymhelliad) i’r Ysgrifennydd Gwladol
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dros Ynni a Newid Hinsawdd, a fydd wedyn yn penderfynu a fydd yn gwneud y
Gorchymyn Caniatâd Datblygu ("GCD") neu beidio.
4.6

Mae rhagor o wybodaeth am y prosesau y bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn eu dilyn
ar ôl cyflwyno’r Cais gan SPH yn adran 6 isod. Dylid cyfeirio hefyd at y wybodaeth
ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio: http://infrastructure.planningportal.gov.uk/.
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5.

Dogfennau’r Cais a’u Cydymffurfiaeth â Gofynion
Deddfwriaethol

5.1

Mae’r adran hon o’r ddogfen yn arweiniad i’r dogfennau ymgeisio y mae SPH
wedi’u cyflwyno. Yn ogystal â rhestru prif ddogfennau’r cais, mae’n nodi lle mae
dogfennau wedi’u cyflwyno i gydymffurfio â gofyniad perthnasol mewn
deddfwriaeth neu bolisi. Mae’r cais a gyflwynwyd wedi’i rannu’n 7 cyfrol (mae
trosolwg ar gynnwys pob cyfrol wedi’i ddarparu’n ddiweddarach yn yr adran hon
yn Nhabl 2):
Tabl 1: Trosolwg ar Gyfrolau’r Cais am GCD
Cyfrol

Cynnwys

1. Gwybodaeth

sy’n darparu manylion y wybodaeth benodol ar gyfer

am y Cais

ymgeisio y mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn gofyn amdani

2. Cynlluniau /

sy’n cynnwys y wybodaeth am y mannau lle mae SPH yn

Lluniadau /

bwriadu ymgymryd â’r datblygiad os caiff ei awdurdodi, yn

Trychluniau

ogystal â’r terfynau y gellir cyflawni a chynnal y datblygiad
a awdurdodwyd (y Datblygiad) oddi mewn iddynt, gwaith ar
fynedfeydd a hawliau tramwy cyhoeddus, tirlunio a
lluniadau dylunio

3. Gorchymyn

sy’n amlinellu’r pwerau cyfreithiol y mae SPH yn gofyn

Caniatâd

amdanynt i adeiladu a gosod, gweithredu a chynnal y

Datblygu Drafft

Datblygiad.

4. Gwybodaeth

dogfennau sy’n darparu tystiolaeth am y rheswm y mae

am Gaffael

SPH yn gofyn am y gallu i gaffael yn orfodol a sut y

Gorfodol

byddai’n ariannu caffael o’r fath.

5. Ymgynghori

a sy’n darparu manylion am yr ymgynghori cyn ymgeisio a

Gwybodaeth

gyflawnwyd gan SPH ar gyfer y Datblygiad a gwybodaeth

Arall

arall sy’n berthnasol i’r cais fel y Datganiad am Niwsans
Statudol
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sy’n adrodd ar yr asesiad o effeithiau tebygol y Datblygiad
ar yr amgylchedd
mae hyn yn cynnwys dogfennau ychwanegol a luniwyd i
ategu’r cais gan gynnwys y Datganiad Cynllunio a’r
Datganiad Dylunio a Mynediad

5.2

Ceir y rhan fwyaf o’r gofynion deddfwriaethol ar gyfer ceisiadau am GCD yn y
Ddeddf, ac yn y Rheoliadau canlynol:


Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Ceisiadau: Ffurflenni a Gweithdrefn
Ragnodedig) 2009 ("Rheoliadau CFfGR")



Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2009
("Rheoliadau AEA")

5.3

Mae Rheoliad 5 o’r Rheoliadau CFfGR yn nodi’r dogfennau y mae’n rhaid eu
cynnwys ym mhob cais am ganiatâd datblygu ac mae Rheoliad 6 yn nodi’r
dogfennau y mae’n rhaid eu cynnwys mewn mathau penodol o geisiadau am
ganiatâd datblygu – mae’r rheini sy’n ymwneud â gorsafoedd cynhyrchu yn
berthnasol i’r Prosiect. Mae cyfeiriadau yn Nhabl 1 isod fel "Rh. 5(2)(b)" yn rhai
at y Rheoliadau CFfGR ac mae rhai fel "A.37(3)(c)" yn cyfeirio at Ddeddf
Cynllunio 2008.

5.4

Mae Rheoliad 5 o’r Rheoliadau CFfGR yn cynnwys y categori "any other
documents considered necessary to support the application" (Rh. 5(2)(q)). Yn yr
un modd, mae Rheoliad 5 hefyd yn caniatáu i SPH gyflwyno cynlluniau, lluniadau
a thrychluniau eraill sydd eu hangen i ddisgrifio’r Prosiect (Rh. 5(2)(o)). Felly nid
oes gofyniad statudol am y dogfennau a ddarparwyd gan SPH sydd wedi’u
marcio’n rhai sy’n berthnasol i’r ddau baragraff hyn yn y Rheoliadau CFfGR, ond
mae SPH yn credu eu bod yn angenrheidiol i ategu’r Cais.

5.5

Mae’r Cais a gyflwynwyd ar gyfer y Prosiect yn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf,
y Rheoliadau CFfGR, y Rheoliadau AEA a chanllawiau cymwysadwy a
ddyroddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol a’r Arolygiaeth Gynllunio, gan gynnwys
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yn benodol Nodyn Cyngor 6 yr Arolygiaeth Gynllunio (‘Preparation and
submission of application documents’, Hydref 2014).
5.6

Mewn perthynas â’r cynlluniau a lluniadau a gyflwynwyd, mae’r rhain yn
cydymffurfio â’r gofynion yn Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Ceisiadau: Ffurflenni
a Gweithdrefn Ragnodedig) 2009 ac eithrio’r rheini sydd eu hangen i ddangos y
safle yn ei gyd-destun ehangach ac sydd felly wrth raddfa wahanol i 1:2500 er
mwyn eu gwneud yn ddealladwy. Mae’r cynlluniau sydd wedi’u cyflwyno sydd
wrth raddfa wahanol (ond ar ddalennau A1) yn cynnwys y canlynol:


Cynllun lleoliad y safle (1:125,000 ar ddalen A1)



Cynllun o Batrwm Presennol y Safle (1:5,000 ar ddalen A1)



Cynllun Allwedd y Cynllun Gwaith (1:5,000 ar ddalen A1)



Cynllun Gwaith (1:2,000 ar ddalen A1)



Safleoedd gwarchod natur, cynefinoedd a nodweddion amrywiaeth (1:10,000
ar ddalen A1)



Safleoedd Pwysig yn y Dirwedd (1:10,000 ar ddalen A1)



Crynofeydd dŵr y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (1:12,500 ar ddalen A1)



Nodweddion yr Amgylchedd Hanesyddol (1:10,000 ar ddalen A1)



Hawliau Tramwy Cyhoeddus – Presennol (1:5,000 ar ddalen A1)



Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ystod y Cyfnod Adeiladu (1:5,000 ar ddalen
A1)



Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ystod y Cyfnod Gweithredu (1:5,000 ar
ddalen A1)


5.7

Cynllun Mynediad (1:5,000 ar ddalen A1)

Mae Tabl 2 isod yn rhestru prif ddogfennau’r cais ac yn nodi lle mae dogfennau
wedi’u cyflwyno i gydymffurfio â gofyniad perthnasol mewn deddfwriaeth neu
bolisi.
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Tabl 2 Arweiniad i Ddogfennau’r Cais am GCD
2

Cyfrol

1. Ffurflen gais

2. Cynlluniau /
Lluniadau /
Trychluniau

Dogfen

1.01

Cyflwyno’r Ymgeisydd a’r Cais

1.01W

Cyflwyno’r Ymgeisydd a’r Cais (cyfieithiad
Rh. 5(2)(q)
Cymraeg)

1.02

Ffurflen Gais

1.03

Rhestr Wirio’r Cais a55

2.01

Cynllun Lleoliad

Rh. 5(2)(o)

2.02

Cynllun o Batrwm Presennol y Safle

Rh. 5(2)(o)

2.03

2.04
2.05
Hydref 2015

Gofyniad Statudol

Cyfeirnod

1.1 Cynlluniau Tir (Cynllun Allwedd a
Dalenni 1 - 2)
1.2 Cynlluniau Gwaith (Cynllun Allwedd a
Dalenni 1 – 3)

(Rheoliadau CFfGR oni nodir fel arall)
Rh. 5(2)(q)

a.37(3)(b) a Rh. 5(1)

Rh. 5(2)(i)

Rh. 5(2)(j)

1.3 Cynllun Dangosol o Batrwm y Safle Rh. 5(2)(o)
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Cyfrol

Cyfeirnod
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Dogfen

Gofyniad Statudol
(Rheoliadau CFfGR oni nodir fel arall)

(Cynllun Allwedd a Dalenni 1 – 5)

3. GCD Drafft

4. Gwybodaeth
am Gaffael
Hydref 2015

2.06

Gweddluniau, Trychluniau a Chynlluniau
Llawr Dangosol

Rh. 5(2)(o)

2.07

Cynlluniau o Safleoedd Gwarchod Natur /
Safleoedd Pwysig yn y Dirwedd /
Crynofeydd Dŵr

Rh.5(2)(l)

2.08

Cynllun o Nodweddion yr Amgylchedd
Hanesyddol

Rh.5(2)(m)

2.09

Cynllun Hawliau Tramwy Cyhoeddus a
Mynediad

Rh.5(2)(k)

2.10

Cynllun Tir y Goron

Rh.5(2)(n)

3.01

Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft

Rh. 5(2)(b)

3.02

Memorandwm Esboniadol

Rh. 5(2)(c)

4.01

Datganiad o Resymau

Rh. 5(2)(h)

4.02

Datganiad Ariannu

Rh. 5(2)(h)
15

Gorchymyn Storfa Bwmp Glyn Rhonwy
Cyflwyno’r Ymgeisydd a’r Cais

1.01W

Gofyniad Statudol

Cyfrol

Cyfeirnod

Dogfen

Gorfodol

4.02W

Datganiad Ariannu (cyfieithiad Cymraeg)

Rh. 5(2)(h)

4.03

Llyfr Cyfeirio

Rh. 5(2)(d) a Rh. 7

5.01

Adroddiad Ymgynghori

a.37(3)(c) a (7)

5.01.1

Crynodeb o’r Adroddiad Ymgynghori

a.37(3)(c) a (7)

5.01.1W

1.4 Crynodeb o’r Adroddiad Ymgynghori a.37(3)(c) a (7)

5. Adroddiadau /
Datganiadau

6. Asesiad o’r
Effaith
Amgylcheddol

Hydref 2015

(Rheoliadau CFfGR oni nodir fel arall)

(cyfieithiad Cymraeg)
5.02

Datganiad am Niwsans Statudol

Rh. 5(2)(f)

5.03

Adroddiad Dim Effeithiau Arwyddocaol

Rh. 5(2)(g)

5.04

Manylion Caniatadau a Thrwyddedau
Eraill

Rh. 5(2)(q)

6.01

Datganiad Amgylcheddol Cyf.1:
Crynodeb Annhechnegol

Rh. 5(2)(a) a Rheoliadau AEA

6.01W

1.5 Datganiad
Crynodeb

Amgylcheddol

Cyf.1:

Annhechnegol

Rh. 5(2)(a) a Rheoliadau AEA
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Dogfen

Gofyniad Statudol
(Rheoliadau CFfGR oni nodir fel arall)

(cyfieithiad Cymraeg)
Rh. 5(2)(a) a Rheoliadau AEA

6.02

1.6 Datganiad Amgylcheddol Cyf.2

Mae Dogfen 6.02 yn cynnwys y canlynol:

Y ddogfen wedi’i threfnu fel a ganlyn:

(i) Asesiad o unrhyw effeithiau ar safleoedd neu
nodweddion cadwraeth natur (etc), yn DA Pennod 7
‘Ecology’, is-adran 7.11 (Rh.5(2)(l));



Cyf.2A : Prif Destun



Cyf.2B : Prif Destun

(ii) Asesiad o unrhyw effeithiau ar safleoedd neu
nodweddion yn yr amgylchedd hanesyddol, yn DA
Pennod 11 ‘Archaeology and Cultural Heritage’, isadran 11.11 (Rh.(5)(2)(m)).
1.7 Rh. 5(2)(a) a Rheoliadau AEA

Datganiad Amgylcheddol Cyf.3:
Atodiadau
6.03
Y ddogfen wedi’i threfnu’n Gyfrolau 3A –
3I.

Mae Dogfen 6.03 yn cynnwys y canlynol:
(i) Adroddiad cwmpasu effeithiau amgylcheddol a barn
gwmpasu yn DA Atodiad 2.3 ac Atodiad 2.4
(Rh.5(2)(a));
(ii) Asesiad Canlyniadau Llifogydd yn Atodiad 10.1 (Rh.
5(2)(e));
(iii) Cod Ymarfer Adeiladu (amlinelliad) yn Atodiad 16.1
(Rh. 5(2)(q)) a fydd yn cynnwys:
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Dogfen

Gofyniad Statudol
(Rheoliadau CFfGR oni nodir fel arall)
 Cynllun Rheoli Dŵr (CRhD)
 Cynllun Atal Llygredd (CALl)
 Cynllun Rheoli Llwch (CRhLl)
 Cynllun Rheoli Gwastraff (CRhG)
 Cynllun Adfer / Tirlunio
 Strategaeth Darganfod Tir
 Cynllun Diogelwch Safle Adeiladu
 Cynllun Rheoli Sŵn (CRhS)
 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu (CRhTA)
 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu (CRhAA)
 Cynllun Ymateb mewn Argyfwng a Rheoli Perygl
Llifogydd (CYARhPLl)


6.04

Hydref 2015

Datganiad Amgylcheddol Cyf.4: Ffigurau
a Montages Ffotograffig yr ATEW
Y ddogfen wedi’i threfnu’n Gyfrolau 4A –
4E

Cynllun Rheoli Cynefinoedd (CRhC)

Rh.5(2)(q)
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Gofyniad Statudol

Cyfrol

Cyfeirnod

Dogfen

7. Gwybodaeth
Ychwanegol ar
gyfer Mathau
Penodol o
Seilwaith

7.01

Datganiad Cysylltiad â’r Grid

Rh.5(2)(p) a Rh.6(1)(a)(i)

8.01

Datganiad Cynllunio

Rh. 5(2)(q)

8.02

Crynodeb o’r Datganiad Cynllunio

Rh. 5(2)(q)

8.02W

Crynodeb o’r Datganiad Cynllunio
(cyfieithiad Cymraeg)

Rh. 5(2)(q)

8.03

Datganiad Dylunio a Mynediad

Rh. 5(2)(q)

8.02W

Datganiad Dylunio a Mynediad
(cyfieithiad Cymraeg)

Rh. 5(2)(q)

8.04

Geirfa

Rh. 5(2)(q)

8. Dogfennau
eraill

Hydref 2015
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6.

Proses Ymgeisio ac Archwilio’r GCD

6.1

Mae braslun o’r broses ar gyfer ystyried y Cais wedi’i ddisgrifio isod.

6.2

Bydd 28 o ddiwrnodau gan yr Arolygiaeth Gynllunio o ddyddiad gwneud y Cais i
benderfynu a fydd yn ei dderbyn i’w archwilio.

6.3

Ar ôl ei dderbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio, bydd SPH yn cyflawni ei
ddyletswyddau ymgynghori a hysbysu ar ôl derbyn. Mae hyn yn cynnwys gosod
hysbysiad ar y safle a hysbysebion mewn papur newydd lleol, papur newydd
cenedlaethol a London Gazette, i gyd yn cadarnhau manylion penodol gan
gynnwys bod y Cais wedi’i dderbyn a sut y gellir cyflwyno sylwadau yn ei gylch,
yn ogystal â hysbysiadau i wahanol ymgyngoreion statudol.

6.4

Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio wedyn yn penodi un neu ragor o arolygwyr
archwilio (a elwir yn awdurdod archwilio) i archwilio’r Cais. Bydd yr awdurdod
archwilio yn ystyried dogfennau’r Cais a’r sylwadau a gyflwynwyd ac yn gwahodd
yr holl bartïon i gyfarfod rhagarweiniol, gan nodi beth yw’r prif faterion sy’n
berthnasol i’r Prosiect ym marn yr awdurdod archwilio, ac amserlen ddrafft ar
gyfer ei archwilio. Cyn neu yn ystod y cyfarfod rhagarweiniol, caiff cyfranogwyr
gyflwyno sylwadau ynghylch sut y dylid archwilio’r Cais.

Ni fydd y cyfarfod

rhagarweiniol yn ystyried materion o sylwedd sy’n ymwneud â’r Cais.
6.5

Ar ôl y cyfarfod rhagarweiniol, bydd yr awdurdod archwilio yn cyhoeddi amserlen
archwilio a bydd hefyd yn debygol o gyhoeddi set gychwynnol o gwestiynau
ysgrifenedig.

Bydd yr amserlen yn rhoi manylion y terfynau amser ar gyfer

cyflwyno sylwadau ysgrifenedig, gwneud sylwadau am sylwadau cyfranogwyr
eraill, ateb cwestiynau’r awdurdod archwilio a gwneud sylwadau am atebion
cyfranogwyr eraill. Gellir trefnu gwrandawiadau ar yr adeg hon, neu gellir eu
hamserlennu’n ddiweddarach, a gall yr awdurdod archwilio roi cwestiynau
ychwanegol a gwneud ceisiadau am wybodaeth. Ceir rhagor o wybodaeth am
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gymryd rhan yn y broses o archwilio’r Cais ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio gan
gynnwys y Nodiadau Cynghori y mae wedi’u cyhoeddi.
6.6

Bydd y cyfnod archwilio (sy’n cynnwys cyflwyno’r holl ddeunydd ysgrifenedig yn
ogystal â chynnal gwrandawiadau ac ymweliadau safle) yn dechrau ar ddyddiad
y cyfarfod rhagarweiniol ac ni chaiff bara mwy na chwe mis. Dim ond drwy gael
awdurdodiad gan yr Ysgrifennydd Gwladol y gellir ymestyn y cyfnod hwn.

6.7

Ar ôl diwedd y cyfnod archwilio o chwe mis, rhaid i’r awdurdod archwilio gyflwyno
adroddiad i’r Ysgrifennydd Gwladol o fewn tri mis. Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol
wedyn yn cael tri mis pellach i benderfynu ar y Cais.

6.8

Bydd Cyngor Gwynedd yn chwarae rhan bwysig iawn ym mhroses y GCD. Bydd
yr Arolygiaeth Gynllunio yn ei wahodd i wneud sylwadau am ansawdd proses
ymgynghori SPH, i lunio Adroddiad Effaith Leol am y Datblygiad ac i gyflwyno ei
sylwadau ei hun am y Cais i’r Arolygiaeth Gynllunio.

6.9

Bydd SPH yn croesawu gohebiaeth oddi wrth bartïon cysylltiedig mewn
perthynas â’r Datblygiad - dylid cyfeirio cwestiynau sy’n ymwneud â’r broses
archwilio at yr Arolygiaeth Gynllunio.
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Geirfa
Ystyr
"Deddf"

yw Deddf Cynllunio 2008.

"Rheoliadau CFfGR"

yw

Rheoliadau

(Ceisiadau:

Cynllunio

Ffurflenni

a

Seilwaith
Gweithdrefn

Ragnodedig) 2009.
"Cais"

yw’r cais am GCD a wneir i’r Ysgrifennydd
Gwladol o dan adran 37 o’r Ddeddf mewn
perthynas â’r Gorchymyn Storfa Bwmp Glyn
Rhonwy arfaethedig.

"GCD"

yw gorchymyn caniatâd datblygu a wneir
gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn unol â’r
Ddeddf

i

awdurdodi

prosiect

seilwaith

cenedlaethol ei arwyddocâd.
"Rheoliadau AEA"

yw Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu
Effeithiau Amgylcheddol) 2009.

"MW"

yw megawatiau trydanol.

"Terfynau’r

yw’r terfynau sydd wedi’u dangos ar y

Gorchymyn"

Cynlluniau Gwaith y gellir cyflawni’r
datblygiad arfaethedig oddi mewn iddynt.

"Arolygiaeth Gynllunio" yw Cyfarwyddiaeth Seilwaith Cenedlaethol
yr Arolygiaeth Gynllunio.
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