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Sylwadau Ysgrifenedig Cyngor Sir Ynys Môn                       
 

Diolch am y gwahoddiad i ddod yn Barti â Buddiant mewn perthynas â chais Fferm 

Wynt Alltraeth Awel y Môr (AyM) am Orchymyn Caniatâd cynllunio  (GCC/DCO. Mae’r 
sylwadau hyn gan Gyngor Sir Ynys Môn (CSYM) yn cynnwys amlinelliad o’r prif 
sylwadau y dymunwn eu gwneud mewn perthynas â’r cais fel y’i cyflwynwyd.     
 

Mae CSYM yn cydnabod, o fewn polisïau’r DU, Cymru a pholisïau cynllunio lleol, y 
cydnabyddir bod angen technoleg ynni adnewyddadwy ac y cefnogir hyn. Byddai’r 
datblygiad hwn yn cyfrannu tuag at y targedau a nodir o ran lleihau allyriadau nwyon 
tŷ gwydr y DU a Chymru, ynghyd â chynyddu cyflenwad ynni’r wlad o ffynonellau 
adnewyddadwy.                                             
 

Effeithiau o ran y Dirwedd a rhai Gweledol 

Mae CSYM wedi asesu Adroddiad y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol 2, yr Asesiad o’r 

Effeithiau o ran y Dirwedd a rhai Gweledol, sy’n cyflwyno’r Asesiad o’r Effeithiau o ran y 

Dirwedd a rhai Gweledol (LVIA) ar gyfer elfennau’r datblygiad arfaethedig ar y tir.                                                   

Ystyrir y caiff y datblygiad effeithiau andwyol arwyddocaol ar olygfeydd o’r morwedd o Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn (AHNE), ynghyd ag effaith niweidiol ar nifer o 

nodweddion arbennig yr AHNE. Ystyrir na fyddai’r datblygiad yn cyd-fynd â chadwraeth yr 

harddwch naturiol ac yn ei wella. O ran yr effeithiau andwyol ar y dirwedd a’r morwedd 

dynodedig fel lleoliadau a nodweddion o fewn AHNE Ynys Môn, maent yn debygol o ymwneud 

â gwelededd tebygol y Fferm Wynt Alltraeth (OWF) ar ei phen ei hun, ac o safbwynt cronnol, 

gyda OWF eraill. 

Yn dilyn ymgynghori cyn ymgeisio, mae cyflwyno camau lliniaru o fewn y dyluniad i leihau 

graddau’r maes gwelededd llorweddol a fertigol, ynghyd â nifer y tyrbinau, wedi lleihau ardal 

a nifer y derbynyddion y byddai effeithiau andwyol arwyddocaol yn cael eu profi ohonynt. Fodd 

bynnag, rhagwelir effeithiau arwyddocaol ar gyfer cyfran sylweddol o’r arfordir dwyreiniol, 

llwybrau hamdden fel Llwybr Arfordir Cymru, ynghyd ag eiddo o fewn cymunedau arfordirol. 

Asedau Archeolegol a Threftadaeth: 

Mae’r Cyngor wedi ymgynghori â Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GAPS), sef y 

curadur rhanbarthol a chanddo swyddogaethau rheoleiddiol ac ymgynghorol, ynghyd ag  

ymgynghorydd y Cyngor mewn perthynas â materion yng nghyswllt archaeoleg. 

O ran effeithiau archeolegol y cynnig mewn perthynas ag Ynys Môn, ystyrir eu bod wedi’u 

cyfyngu i’r golled bosibl o asedau hanesyddol daearol, o ganlyniad i newid o safbwynt eu 

lleoliad. Ymhlith yr asedau hanesyddol hyn y mae Adeiladau Rhestredig, Henebion 

Cofrestredig, Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Cofrestredig Penmon, ac yn 

bwysicaf oll, Safle Treftadaeth y Byd Biwmares. Mae’r cysylltiad gweledol a ffisegol â’r môr yn 

agwedd bwysig ar sawl un o’r safleoedd hyn. Gall natur ymwthiol y tyrbinau o safbwynt 

gweledol amharu ar y cysylltiad hwn a lleihau arwyddocâd un o’r asedau hyn, neu ragor, mewn 

modd annerbyniol. 

Ymddengys na chafodd effeithiau’r fferm wynt arfaethedig ar leoliad rhai o’r Adeiladau 

Rhestredig eu hasesu’n ddigonol. Mae’r rhain yn cynnwys Goleudy Gradd II* Trwyn Du (Black 

Point), (Rhif Cofnod CADW 21615), ynghyd â’r Orsaf Delegraff Gradd II (flaenorol) (5529).  



Yn ogystal, o ran yr effeithiau ar leoliad y Bwthyn Peilot (blaenorol) Rhif 1 a 2, Gradd II, a’r 

muriau amddiffynnol ym mythynnod peilot blaenorol Goleudy Trwyn Du (Black Point), (Rhifau 

Cofnodion CADW 5515, 26757 a 21616), ni chawsant eu hasesu. Gallai’r datblygiad 

arfaethedig andwyo’r cysylltiad gweledol a ffisegol pwysig rhwng sawl un o’r asedau 

treftadaeth uchod a’r môr, gan leihau eu harwyddocâd o ganlyniad i hynny.                                                                        

Hefyd, mae CSYM yn cyfeirio PINS at y sylwadau a dderbyniwyd gan CADW mewn perthynas 

â Safle Treftadaeth y Byd Castell Biwmares a Phont Menai, yr ystyrir eu bod o werth 

pensaernïol uchel, ac sy’n atyniadau poblogaeth ym Môn o safbwynt twristiaeth. 

Effeithiau Economaidd-gymdeithasol 

Mae CSYM wedi asesu Adroddiad y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol 3, Pennod 3: Effeithiau 

Economaidd-gymdeithasol, sy’n cyflwyno canlyniad yr asesiad o effaith andwyol debygol y 

datblygiad o ran agweddau economaidd-gymdeithasol, gan gynnwys swyddi a chynnyrch 

economaidd. 

- Cyfleoedd o ran Cyflogaeth Leol a’r Gadwyn Gyflenwi 
 

Mae Cymru’r Dyfodol yn cydnabod y gall cynlluniau ynni adnewyddadwy a charbon isel ar 

raddfa fawr gynhyrchu buddion cymdeithasol ac economaidd uniongyrchol i gymunedau lleol, 

ac y dylai datblygwyr archwilio sut y gellir defnyddio gwelliannau o ran isadeiledd sy’n 

gysylltiedig â datblygiad gan gymunedau sy’n lletya datblygiad i greu buddion ychwanegol, 

nad ydynt yn ymwneud â chynllunio. 

Mae’r Cyngor yn nodi’r cadarnhad y caiff y cyfle i sicrhau cyn gymaint o fuddiannau 

economaidd-gymdeithasol lleol ag y bo modd ei archwilio a’i gyflwyno’n fanylach ar ôl cael 

caniatad cynllunio. Nodir bod hyn yn cynnwys y gofyniad, o dan unrhyw DCO a roddir, i’r 

datblygiad gyflwyno ‘Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth’ i’w chymeradwyo. 

Yn yr un modd, mae angen i gwmniau lleol fod yn ymwybodol o gyfleoedd posibl o ran y 

gadwyn gyflenwi a fydd ar gael yn ystod pob cyfnod o’r prosiect, i’w galluogi i gynllunio ar eu 

cyfer ac i sicrhau y gallant elwa ar y cyfleoedd a gyflwynir. Byddai’r Cyngor hefyd yn hyrwyddo 

datblygiad ‘Cynllun Gweithredu ar Gyfer y Gadwyn Gyflenwi’. 

Ymddengys, nad yw Gofynion y DCO, yn ôl y drafft presennol ohonynt, yn cynnwys gofyniad 

sydd wedi’i eirio’n addas sy’n gofyn am gymeradwyo ‘Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth’.                             

Mae’n ymarfer da i baratoi a chyflwyno amlinelliad o gynlluniau o’r fath fel rhan o ddogfennaeth 

y cais DCO i sicrhau y cynhelir trafodaethau o’r fath yn gynnar, ac yn ystod y broses gydsynio, 

ynghyd ag ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol, ac y bydd y cynlluniau terfynol a gymeradwyir 

o dan amod yn seiliedig ar gynlluniau amlinellol. Ymhlith y rhanddeiliaid allweddol y mae 

Llywodraeth Cymru, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, Uchelgais Gogledd 

Cymru, M-Sparc, darparwyr addysg lleol (gan gynnwys Prifysgol Bangor a Group Llandrillo 

Menai) ynghyd ag Awdurdodau Lleol perthnasol (gan gynnwys Timau Datblygu Economaidd). 

Nodir o’r asesiad bod y swyddi sy’n debygol o gael eu creu yn cynnwys gweithgareddau sy’n 

ymwneud â’r porthladd, gweithredu cychod siartredig a rhai nad ydynt yn rhai arbenigol, 

ynghyd â gwaith sifil sy’n ymwneud â gosod isadeiledd ar y tir. Byddai’r Cyngor yn annog RWE 

i ystyried y cyfleoedd hyn yn awr, ynghyd â chanfod faint o’r sgiliau hyn sydd ar gael yn lleol 

er mwyn galluogi pobl a chwmnïau lleol i hyfforddi neu uwchsgilio er mwyn elwa ar y cyfleoedd 

hyn. 

O ystyried y potensial i gynnal prosiectau ynni gwynt alltraeth eraill yng Ngogledd Cymru, fel 

Fferm Wynt Alltraeth Mona, mae’r Cyngor yn ystyried yn o ddifrif bod potensial ar gyfer 



cydweithio er mwyn sicrhau y gellir gwireddu cymaint o fuddion economaidd-gymdeithasol ar 

gyfer y rhanbarth ag y bo modd. 

- Y Potensial o ran Porthladd Caergybi a Phorth Amlwch 
 

Nodir nad yw’r hyn a gyflwynwyd yn pennu p’un ai porthladd ar gyfer y gwaith adeilad neu un 
gweithredol a fydd yn hwyluso’r prosiect. Mae’r Cyngor yn deall na fydd datblygiad y porth yn 
rhan o’r DCO neu’r cais am drwydded forol, ac y caiff unrhyw waith o ran uwchraddio porthladd 
ei gyflenwi trwy geisiadau ar wahân am gydsyniadau. 
 
Nodir y bwriad i gynnwys Porthladd Caergybi ar y rhestr hir o borthladdoedd a nodwyd fel rhan 

o’r broses EIA, a chroesawir hyn. Ymhlith porthladdoedd eraill ym Môn a allai gefnogi 

cyflenwi’r prosiect ceir Porth Amlwch.            

Rydym yn ymwybydol eich bod wedi ymgymryd ag astudiaeth ar borthladdoedd ac eisoes 

wedi cychwyn ymgysylltu â Stena Line Ports. Byddai CSYM yn argymell y dylai’r ymgysylltu 

hwn barhau, yn arbennig er mwyn cael dealltwriaeth gyfredol o’r buddsoddiad arfaethedig at 

y dyfodol o safbwynt y Porthladd. 

Mae’r Cyngor yn nodi bod asesiad y Datganiad Amgylcheddol yn rhannu’r cyfnod adeiladu’n 

senarios sy’n ddibynnol ar leoliadau arfaethedig y porthladd - ‘senario nad yw’n cynnwys 

porthladd lleol ar gyfer y gwaith adeiladu’, ynghyd â ‘senario adeiladu sy’n defnyddio porthladd 

lleol’. Mae’r dull gweithio hwn yn dangos yn glir, os caiff porthladd adeiladu lleol ei leoli ym 

Môn, y caiff fwy o effaith ar yr economi leol trwy gynyddu’r defnydd o gynlluniau cyrchu a 

chyflogaeth ar lefel leol. 

Hyd yn oed gyda’r porthladd wedi’i leoli’n lleol, aseswyd bod maint yr effaith ar yr economi, 

ynghyd â’r cyfleoedd ar gyfer Gogledd Cymru o ran cyflogaeth, yn ‘fach iawn’ / ‘negligible’ a 

bod yr effeithiau gweddilliol yn ‘fuddiol i raddau bach’ / ‘minor beneficial’ yn ystod y cyfnod 

adeiladu a gweithredu. Mae’r Cyngor yn cadarnhau bod gan y dewis o borthladd fuddion 

economaidd-gymdeithasol posibl ar gyfer y rhanbarth ym mhob cyfnod o’r prosiect, ac y dylid 

archwilio’r defnydd o borth lleol ar gyfer y datblygiad yn llawn.               

Yn ogystal, mae’r Cyngor yn credu y gallai tir addas, wedi’i leoli’n agos i’r porthladd, fod ar 

gael i gefnogi gwaith adeiladu a gweithredu prosiect AyM. Mae CSYM yn hapus i drafod hyn 

ymhellach â’r datblygwr er mwyn deall ei ofynion fel y mae’r prosiect yn datblygu.                                        

- Trwydded Forol  
 

Mae CSYM yn nodi y cyflwynwyd cais ar wahân am Drwydded Forol i Cyfoeth Naturiol Cymru 

(NRW). Mae CSYM yn cadarnhau y bydd yn cyflwyno sylwadau ar wahân i CNC. 

 


