
 

Cais gan Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited am Orchymyn yn Rhoi Caniatâd Datblygu ar 
gyfer Prosiect Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr (Cyf: EN010112) 

Nodyn yr Awdurdod Archwilio ynghylch Archwiliad Safle Digwmni 

Archwiliad 5: Amgylchoedd safle’r cais a’r ardal ehangach – 27 Chwefor a 2 Mawrth 2023 

Mae’r nodyn hwn yn gofnod byr i roi gwybod i’r Ymgeisydd, Partïon â Buddiant ac unrhyw bartïon 
eraill am y camau a gymerwyd gan yr Awdurdod Archwilio (ExA).   

Cynhaliodd yr ExA (neu gyfuniad o'i aelodau) USI ddydd Llun 27 Chwefror a dydd Iau 2 Mawrth 2023. 
Roedd yr archwiliadau'n galluogi'r ExA i gael golygfeydd am, ac i ddod yn fwy cyfarwydd â rhannau 
o'r safle ymgeisio a'r ardal gyfagos.  

Mae Cyfeiriodd safbwyntiau (VP) yn ymwneud â'r rhai a nodwyd yn Asesiad Morlun, Tirwedd ac 
Effaith Weledol yr Ymgeisydd (SLVIA) [AS-027]. Defnyddiwyd delweddu'r Ymgeisydd i gynorthwyo 
gyda delweddu'r Datblygiad Arfaethedig o'r safbwyntiau hyn. 

Gall yr ExA (neu gyfuniad o'i aelodau) ymgymryd â USIs pellach maes o law pryd a lle bo angen. 

DIWRNOD 1 - Dydd Llun 27 Chwefror 2023 

Twydd: Cymylog 

Gwelededd: Da 

Mynychwyd yr arolygiad gan aelodau panel ExA, Jon Hockley, Helen Cassini ac Alex Hutson, ynghyd â 
Jake Stephens, Rheolwr Achos, a Lily Robbins, aelod pellach o'r Tîm Achos. 

Buont yn ymweld â chyfadeilad Cwybr Fawr, gan arsylwi ar ei elfennau amrywiol, gan gynnwys 
unedau preswyl, safleoedd gwersylla a charafanau, ardaloedd storio carafanau, padogau, stablau, 
menage a maes digwyddiadau. Nododd yr ExA leoliad y llwybr cebl arfaethedig a chyfansoddyn 
adeiladu dros dro mewn perthynas â'r elfennau hyn.     

Roedd yr archwiliad mewn ymateb i gais i'r ExA weld y tir [AS-045]. Er nad oedd neb yn bresennol, 
cafodd yr ExA ganiatâd gan y tirfeddianwyr i gyrchu unrhyw dir preifat oedd yn gysylltiedig â 
chanolfan Cwybr Fawr yn ôl yr angen.    

DYDD 2 - Dydd Iau 2 Mawrth 2023 

Tywydd: Cymylog a niwlog gydag ysbeidiau heulog  

Gwelededd: rhesymol 

Mynychwyd yr archwiliad gan aelodau panel ExA, Jon Hockley ac Alex Hutson. Yn gyntaf, buont yn 
ymweld â Pharc Hanesyddol a Gardd Gofrestredig Castell Penrhyn. Yna aethant i SLVIA VP 36 (Tal y 
Fan), gan gerdded ar hyd hawliau tramwy cyhoeddus i'w gyrraedd.   

Diwedd USI6 


