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Cyfeirnod yr Arolygiaeth Gynllunio

EN020014

Cysylltiadau Fferm Wynt Gogledd Cymru

Crynodeb Annechnegol

CYFLWYNIAD
Cyflwyniad Cyffredinol
1

Mae’r ddogfen hon yn grynodeb annhechnegol o’r Datganiad Amgylcheddol
(ES) sy’n cyd-fynd â chais gan SP Manweb plc (SP Manweb) o dan Ddeddf
Cynllunio 2008 (y "Ddeddf") am Orchymyn Caniatâd Datblygu Prosiect
Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru (y "DCO").

2

Byddai’r DCO yn rhoi pwerau i adeiladu, gweithredu a chynnal Llinell
Uwchben 132,000 folt (132 kV) 17 cilometr (km) o hyd o Is-orsaf Gasglu
fferm wynt Gogledd Cymru ger Coedwig Clocaenog ac sy’n diweddu mewn
cae i’r de o Drebanog, Groesffordd Marli, sydd 1.8km o is-orsaf Llanelwy.
Mae wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru ac mae’n croesi ffiniau gweinyddol
Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (gweler ‘Cynllun o’r
Lleoliad’ isod).

3

Gan fod y Datblygiad Arfaethedig yn llinell drydan uwchben gyda foltedd sy’n
fwy na, neu’n hafal i, 132kV mae’n cael ei gyfrif fel Prosiect Seilwaith
Cenedlaethol ei Arwyddocâd (NSIP). O dan Adran 37 Deddf Cynllunio 2008,
mae’r broses gydsynio’n mynnu bod yn rhaid cyflwyno cais am Orchymyn
Caniatâd Datblygu (DCO).

4

Mae’r ES yn cyflwyno canfyddiadau asesiad o effeithiau arwyddocaol
tebygol y Datblygiad Arfaethedig ar yr amgylchedd ac mae’n egluro’r
mesurau a ddefnyddir i osgoi, lleihau neu i wneud iawn am effeithiau
andwyol (negyddol) arwyddocaol posibl.

Yr Ymgeisydd
5

SP Manweb yw Gweithredwr y Rhwydwaith Dosbarthu (DNO) ac mae’n dal y
Drwydded Dosbarthu Trydan (a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Trydan 1989
(Deddf 1989) ar gyfer y rhwydwaith trydan yng Ngogledd Cymru. Mae’r
rhwydwaith trydan yn y rhanbarth hwn yn cael ei reoli a’i gynnal gan Scottish
Power Energy Networks (SPEN) ar ran SP Manweb.

6

O dan amod 16 ei drwydded ddosbarthu mae gofyniad ar SP Manweb i
ddarparu cysylltiad i’w rwydwaith dosbarthu os a phan y bydd unrhyw un o’i
gwsmeriaid yn gofyn am hynny.

7

Wrth lunio cynigion newydd i ddosbarthu trydan, mae’n ofynnol bod SP
Manweb, o dan delerau Deddf Trydan, 1989, yn rhoi sylw i ddymunoldeb
diogelu’r amgylchedd ac i wneud yr hyn y gall yn rhesymol ei wneud i
leihau’r effeithiau ar yr amgylchedd.
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Yr Angen am y Prosiect
8

Mae gan SP Manweb gytundeb â datblygwyr pedair fferm wynt ar y tir
(Coedwig Clocaenog, Brenig, Nant Bach a Derwydd Bach) i ddarparu
cysylltiad newydd ar eu cyfer i’r rhwydwaith dosbarthu.

9

Y gofyniad statudol hwn yw’r rheswm pam y mae SP Manweb am gael
caniatâd i adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Arfaethedig. O dan delerau ei
drwydded rhaid i SP Manweb ddarparu’r cysylltiad o 2017 ymlaen.

10

Yn dilyn astudiaethau technegol, economaidd ac amgylcheddol ac
arfarniadau o’r opsiynau, mae SP Manweb o’r farn mai’r opsiwn gorau fyddai
adeiladu llinell drydan uwchben 132 kV rhwng yr Is-orsaf Gasglu arfaethedig
yng Nghlocaenog a pholyn terfynol wedi’i leoli i’r de o Ffordd Glascoed,
B5381. Cyfeirir at y cysylltiad newydd hwn fel y Datblygiad Arfaethedig.

11

Ceir eglurhad o’r angen am y Datblygiad Arfaethedig ym Mhennod 2 y
Datganiad Amgylcheddol (ES).

Y Datblygiad Arfaethedig
12

Mae’r Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys y prif elfennau canlynol:
 Adeiladu cysylltiad dosbarthu trydan uwchben 132kV, 17km o hyd
rhwng Coedwig Clocaenog a Llanelwy, ill dau yn Sir Ddinbych;
 Compownd adeiladu dros dro yn Fferm Broadleys, A453, Sir
Ddinbych a storfa neu ‘fannau gorwedd’ dros dro ar hyd yr aliniad; ni
ellid adeiladu’r llinell uwchben heb y rhain;
 Pwyntiau mynediad i gerddwyr a cherbydau ar hyd y Datblygiad
Arfaethedig drwy gydol y cyfnod adeiladu; ni ellid adeiladu’r llinell
uwchben heb y rhain;
 Plannu lliniarol, a;
 Gwaith hanfodol arall fel paratoi a chlirio’r safle, gwaith tir, addasu
gwasanaethau presennol, tynnu / plannu llystyfiant a mân waith
stryd.

12

Mae Terfynau’r Gorchymyn ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig hefyd yn
cynnwys tir o briffordd heb ei henwi i’r de o Drebanog, Groesffordd Marli i
bwynt terfynol y Llinell Uwchben 132 kV. Mae’r DCO yn cynnwys yr hawliau i
osod (ac i’w cadw wedi’u gosod), i gadw, i ddefnyddio, archwilio, cynnal,
adnewyddu, tynnu ac adleoli cebl tanddaearol yn y tir hwn.

13

Byddai’r Llinell Uwchben 132 kV yn cynnwys dargludyddion a fyddai’n cael
eu cynnal gan bolion pren dwbl. Fel arfer ni fydd diamedr y polion yn ddim
mwy na 470mm, a bydd eu hyd yn amrywio rhwng 11m ac 16.6m. Gan gofio
y bydd dyfnder y polion fel arfer yn 2.5m ac y byddai’r angorfeydd dur a’r
ynysyddion yn ychwanegu 2.3m at yr hyd, y canlyniad yw y bydd uchder
gwirioneddol y dargludydd uwchben y ddaear (yn lleoliad y polion) tua 0.2m
yn llai na hyd y polion y cyfeiriwyd atynt. Bydd y bwlch cyfartalog rhwng y
polion yn 79m.
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Mae Terfynau’r Gorchymyn ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys
Terfyn Gwyriad (LoD) y byddai’r Llinell Uwchben 132kV yn cael ei lleoli o
fewn iddo. Mae’r LoD yn cynnwys rhyw gymaint o hyblygrwydd i sicrhau y
gellir addasu ar gyfer unrhyw gyfyngiadau amgylcheddol, cyfyngiadau
technegol neu geisiadau a geir gan dirfeddianwyr. Mae’r LoD yn amrywio
rhwng 20m mewn mannau lle mae amodau’r tir yn dda a 40m mewn mannau
lle mae amodau’r tir yn wael.

Y Cynllun Ehangach
15

Nid yw’r Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys pob un o elfennau Prosiect
Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru. Mae hyn am fod nifer o
elfennau’n cael eu hystyried fel "Datblygiad Cysylltiedig", na ellir, yng
Nghymru, eu cynnwys mewn cais am orchymyn caniatâd datblygu. Mae’r
elfennau hynny nad ydynt wedi eu cynnwys o fewn y Datblygiad Arfaethedig
yn cael eu hadnabod fel y Cynllun Ehangach ac mae’n cynnwys:
 gwaith arfaethedig i is-orsaf Llanelwy, gan gynnwys datblygu cebl
tanddaearol sy’n mynd â’r pwynt cysylltu yn Llanelwy i bwynt
diweddu’r Datblygiad Arfaethedig sydd wedi’i leoli mewn cae i’r de o
Drebanog, Groesffordd Marli (sydd i’r de o Ffordd Glascoed, B5381);
 is-orsaf drydanol 132 kV newydd yng Nghoedwig Clocaenog i
weithredu fel is-orsaf gasglu ar gyfer y pedair fferm wynt sydd wedi
cael caniatâd;
 mannau storio dros dro o fewn yr is-orsaf bresennol yn Llanelwy a’r
Is-orsaf Gasglu yng Nghoedwig Clocaenog; a
 gwiriadau ar gyfer mannau croesi llinellau uwchben foltedd is.

16

Mae cais cynllunio ar gyfer yr Is-orsaf Gasglu arfaethedig wedi’i gyflwyno i
Gyngor Sir Ddinbych.

17

Mae’r rhan 2.2km o gebl tanddaearol newydd rhwng diwedd y Llinell
Uwchben 132 kV at yr is-orsaf bresennol yn Llanelwy yn cael ei chyfrif fel
datblygiad a ganiateir i SP Manweb o dan Orchymyn Gwlad a Thref
(Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995. Mae SP Manweb yn trafod hyn â
Chyngor Sir Ddinbych i alluogi defnyddio hawliau datblygu a ganiateir yn
achos y cebl tanddaearol.

18

Mae’r gwaith a wneir i Is-orsaf bresennol Llanelwy ei hun yn cynnwys gosod
peiriannau, offer a switsgêr trydanol i gyd o fewn compownd yr is-orsaf
bresennol. Mae hwn yn ddatblygiad a ganiateir i SP Manweb o dan
Orchymyn Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995.
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Cwmpas yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (EIA) ac
Ymgynghoriadau
19

Penderfynwyd ar gwmpas yr EIA drwy ymgysylltu cynnar â rhanddeiliaid ac
yn iteraidd drwy gydol y broses o ddatblygu’r prosiect.

20

Cyflwynwyd Adroddiad Cwmpasu1, a oedd yn nodi’r posibilrwydd o effeithiau
amgylcheddol ac yn egluro sut yr oedd SP Manweb yn bwriadu eu hasesu,
i’r Ysgrifennydd Gwladol ym mis Ionawr 2014 gan ofyn am ‘Farn Gwmpasu’.

21

Mewn ymateb, ac yn dilyn ymgynghoriad â chyrff statudol, cyhoeddodd PINS
ei Farn Gwmpasu2 yn Chwefror 2014, a oedd yn cynnwys sylwebaeth gan yr
Ysgrifennydd Gwladol a oedd yn cadarnhau’r pynciau a fyddai’n cael eu
cynnwys yn yr ES.

22

Fel rhan o’r broses ymgynghori Cam 3 statudol, cyhoeddodd SP Manweb
Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol3 (Adroddiad PEI) ym
mis Mawrth 2014. Roedd yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn helpu i
arwain y broses EIA.

Polisi a Deddfwriaeth
23

Fel NSIP, bydd y penderfyniad ar y DCO ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig
yn cael ei wneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd
yn unol â thri Datganiad Polisi Cenedlaethol (NPSs).
 Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol am Ynni EN-14 (NPS EN1) – Mae hwn yn cydnabod y gallai llinellau dosbarthu foltedd uchel
newydd gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd. Mae’n
amlinellu’r egwyddorion asesu y mae’n rhaid i ymgeiswyr eu dilyn a’r
pynciau y mae’n rhaid eu hasesu.
 Datganiad Polisi Cenedlaethol am Seilwaith Ynni Adnewyddadwy5
(NPS EN-3) – mae hwn yn cyfeirio at anghenion ffermydd gwynt ar y
tir i gael eu cysylltu i’r grid, gan gydnabod bod y rhan fwyaf o
ffermydd gwynt ar y tir yn cael eu cysylltu â’r rhwydwaith dosbarthu
lleol ar foltedd o 33 kV, 66 kV neu 132 kV;

1

Dogfen DCO Cyf 6.29

2

Dogfen DCO Cyf 6.30

3

www.nwwindfarmsconnection.co.uk

4
Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd : Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol am Ynni (EN-1):
Gorffennaf 2011
5

Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd: Datganiad Polisi Cenedlaethol am Seilwaith Ynni Adnewyddadwy
(EN-3): (Gorffennaf 2011)
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 Datganiad Polisi Cenedlaethol am Seilwaith Rhwydweithiau Trydan6
(NPS EN-5) – Mae hwn yn amlinellu’r egwyddorion asesu
ychwanegol sy’n ymwneud yn benodol â phrosiectau seilwaith
trydan. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar baratoi am newid yn yr
hinsawdd; bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol; y dirwedd ac
effeithiau gweledol; a sŵn ac effeithiau dirgrynu.
24

Mae canfod ac asesu effeithiau amgylcheddol posibl wedi helpu i ddewis
lleoliad a dyluniad y Datblygiad Arfaethedig drwy gydol ei esblygiad.

25

Mae NPS EN-5 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr dangos dylunio
da o ran y dirwedd ac amwynderau gweledol ac yn nyluniad y prosiect i
liniaru effeithiau andwyol sylweddol tebygol. Mae NPS EN-5 yn nodi y dylai
rheolau presennol ar gyfer llwybrau llinellau uwchben (a adwaenir fel
‘Rheolau Holford’) fod yn sail i’r dull o lunio llwybr ar gyfer llinellau uwchben.

26

Mae SP Manweb wedi defnyddio Rheolau Holford i ddylunio llwybr y
Datblygiad Arfaethedig. Drwy ystyried Rheolau Holford, yn ogystal ag
ystyriaethau technegol, ariannol ac amgylcheddol eraill, mae SP Manweb
wedi osgoi effeithiau posibl ar AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy drwy
ddewis llwybr i Lanelwy. Hefyd, mae SP Manweb wedi gwneud newidiadau i
Aliniad y Llwybr Arfaethedig7 er mwyn osgoi effeithiau gweledol, gan
gynnwys pentref Henllan.

27

Mae’r ES yn cyfeirio hefyd at Bolisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 7,
Gorffennaf 2014) ac at bolisïau cynllunio lleol sy'n amlinellu sut y dylid
gwarchod agweddau ar yr amgylchedd. Cyfeiriwyd at y polisïau hyn wrth
ystyried sensitifrwydd yr amgylchedd a effeithir gan y Datblygiad Arfaethedig
a phwysigrwydd effeithiau. Mae Pennod 5 yr ES yn crynhoi’r polisïau
cynllunio cenedlaethol a lleol sy’n berthnasol i’r Datblygiad Arfaethedig. Ceir
crynodeb o bolisïau cynllunio penodol sy’n berthnasol i’r pynciau
amgylcheddol sydd wedi’u cynnwys yn yr ES yn y penodau pwnc arbenigol.

Y Datganiad Amgylcheddol
28

Diben yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (EIA) yw canfod, disgrifio ac
asesu effeithiau sylweddol tebygol y Datblygiad Arfaethedig ar yr
amgylchedd. Mae hefyd yn helpu i ganfod mesurau lliniaru i osgoi, lleihau
neu i wneud iawn am yr effeithiau andwyol a ganfuwyd. Mae canlyniadau’r
EIA yn cael eu cyflwyno yn y Datganiad Amgylcheddol (ES).

29

Paratowyd yr ES yn unol â Rheoliadau Seilwaith Cynllunio (Asesiad o’r
Effaith ar yr Amgylchedd) 2009 (fel y’u diwygiwyd).

6
Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd: Datganiad Polisi Cenedlaethol am Seilwaith Rhwydweithiau
Trydan (EN-5): Gorffennaf 2011
7

Roedd Aliniad y Llwybr a Ffefrir yn goridor 1km o led a oedd yn sail i’r Ymgynghoriad Statudol
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CEFNDIR Y PROSIECT A’R DEWISIADAU ERAILL A
YSTYRIWYD
30

Mae Prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru: Adroddiad
Dewisiadau Strategol8 yn amlinellu’r dewisiadau strategol ar gyfer datblygu
llinell uwchben, y bu SP Manweb yn ymchwilio iddynt.

31

Daeth yr adroddiad hwn i’r casgliad mai’r dewis a ffefrir oedd cysylltiad i’r Isorsaf bresennol yn Llanelwy. Yr opsiwn hwn oedd y cysylltiad 132 kV byrraf
o’r holl ddewisiadau a oedd yn ymarferol yn dechnegol. Roedd hyn yn
golygu bod yr effeithiau amgylcheddol posibl a’r costau’n is. Un o fanteision
y dewis hwn hefyd oedd y byddai llwybrau posibl yn osgoi cyfyngiadau
amgylcheddol sylweddol fel Parc Cenedlaethol Eryri neu AHNE Bryniau
Clwyd.

32

Y cam nesaf oedd penderfynu a ddylai’r cysylltiad fod ar ffurf llinell uwchben,
wedi’i chynnal gan dyrrau dur, polion pren neu gebl tanddaearol. Er bod nifer
o ddewisiadau’n ymarferol yn dechnegol, daeth yr arfarniad i’r casgliad mai
llinell uwchben wedi’i chynnal gan bolion pren oedd y mwyaf darbodus a’i
bod yn achosi llai o effeithiau amgylcheddol na thŵr dur. Edrychwyd ar y
posibilrwydd o gebl tanddaearol ar gyfer y cysylltiad ond tybiwyd nad oedd y
costau ychwanegol yn cyfiawnhau’r buddiannau ac felly ni fyddai’n cyflawni’r
meini prawf a geir yn Natganiad Polisi Cenedlaethol am Seilwaith
Rhwydweithiau Trydan (EN-5) (NPS EN-5).

33

Ers penderfynu ar yr opsiwn strategol a ffefrir, nodwyd pum coridor llwybr.
Mae coridorau llwybr yn ddarnau llinol o dir tua 1km o led y gallai’r cysylltiad
newydd fynd trwyddo. Bu SP Manweb yn asesu rhinweddau cymharol y pum
coridor llwybr yn erbyn amrywiaeth o ffactorau amgylcheddol a thechnegol.
Roedd yr asesiad hefyd yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd yn ystod
Ymgynghoriad Cam 1 fel y disgrifiwyd yn yr Adroddiad Ymgynghori (Mawrth
2015) .

34

Penderfynwyd mai’r Coridor Llwybr a Ffefrir oedd yr un a fyddai’n debygol o
gael lleiaf o effaith ar y dirwedd, gan gynnwys Ardal o Harddwch Naturiol
Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a fyddai’n cydymffurfio
fwyaf clos â’r canllawiau a geir yn Rheolau Holford ac a fyddai’n lleihau
effeithiau ar dderbynyddion hanesyddol, amgylcheddol ac ecolegol.
Dewiswyd coridor cymharol lydan i alluogi dewisiadau ar gyfer alinio’r llinell
uwchben arfaethedig.

35

Roedd yr Ymgynghoriad Cam 2 wedi’i lunio i gasglu gwybodaeth
ychwanegol ar y Coridor Llwybr a Ffefrir er mwyn helpu i lunio Aliniad y
Llwybr a Ffefrir ar gyfer y cam ymgynghori statudol ar y Datblygiad
Arfaethedig. Cynhaliwyd hwn rhwng Mehefin 2013 a Gorffennaf 2013 a
chyflwynir y canlyniadau yn yr Adroddiad Ymgynghori (Mawrth 2015).

8

Prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru: Adroddiad Dewisiadau Strategol (Mawrth 2015)
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36

Mewn ymateb i nifer o sylwadau a gafwyd ar yr effeithiau amgylcheddol
posibl ar bentref Henllan, cynhaliwyd dadansoddiad pellach i ganfod a fyddai
modd symud y llwybr ymhellach i ffwrdd o Henllan. Daethpwyd i’r casgliad y
gellid gwneud hynny drwy ddewis opsiwn arall a oedd yn gwyro oddi wrth y
Coridor Llwybr a Ffefrir ym Marc Eriviat, gan droi i’r gogledd orllewin a
phasio drwy dir pori i gyfeiriad Coed Hafod, cyn troi i’r gogledd ac ail ymuno
â’r Coridor Llwybr a Ffefrir i’r gogledd o Ferain, yn Nhyddyn Bartley.
Tybiwyd fod y dewis hwn, drwy Hafod, yn ymarferol o safbwynt technegol ac
amgylcheddol.

37

Datblygwyd Aliniad y Llwybr Arfaethedig (y coridor 100m o led a oedd yn sail
i’r Ymgynghoriad Cam 3 cyn Ymgeisio statudol) o fewn y Coridor Llwybr a
Ffefrir (drwy Henllan) gydag opsiwn drwy Hafod. Cafodd opsiynau Henllan a
Hafod eu hystyried yn yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol
Ragarweiniol (Mawrth 2014)9 ac fe’u dygwyd ymlaen i Ymgynghoriad Cam
3.

38

Mewn ymateb i’r sylwadau a gafwyd yn ystod Ymgynghoriad Cam 3 ac, ar ôl
ystyried ffactorau amgylcheddol a thechnegol, dewiswyd Aliniad y Llwybr
Arfaethedig drwy Hafod fel yr opsiwn a ffefrir.

39

Yn yr adborth i’r ymgynghoriad cyfeiriwyd at nifer o leoliadau ac yna
edrychwyd yn fwy manwl arnynt. Roedd y rhain yn cynnwys:

40



Tir Mostyn Ridge – roedd adborth yn cyfeirio at y posibilrwydd y
gellid gweld y llwybr ar hyd y grib hon;



Tan-yr-Allt – cyfeiriodd yr adborth at agosrwydd y polion at yr
eiddo hwn;



Coed Pandy – cyfeiriodd yr adborth at effeithiau posibl ar asedau
treftadaeth dynodedig;



Wrth ddynesu at Fferm Hafod – cyfeiriodd yr adborth at y
posibilrwydd y gellid ei weld ar y gorwel;



Fferm Berain – cyfeiriodd yr adborth at agosrwydd at adeiladau
rhestredig;



Dyffryn Elwy a Chefn Meiriadog – cyfeiriodd yr adborth at y
posibilrwydd y gellid ei weld ar y gorwel;



Llwybr y cebl o’r polyn terfynol i’r Is-orsaf bresennol yn Llanelwy.

Arweiniodd yr adolygiad at nifer o fân newidiadau a nodwyd Terfynau’r
Gorchymyn sydd wedi’u gwerthuso fel rhan o broses yr EIA.

9

Prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru: Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol
Ragarweiniol (Mawrth 2014); SP Manweb; www.nwwindfarmsconnection.co.uk
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DISGRIFIAD O’R DATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Y Cyd-destun Sylfaenol
41

Mae’r Datblygiad Arfaethedig wedi’i leoli mewn ardal amaethyddol wledig yn
bennaf. Yn y pen deheuol mae Coedwig Clocaenog, ardal o goedwigaeth o
dan reolaeth. Oddi yma byddai’r llinell uwchben arfaethedig yn rhedeg i
gyfeiriad y gogledd drwy dirwedd fugeiliol sy’n cael ei ffermio. Mae maint y
cynyddu tyfu wrth fynd i gyfeiriad y gogledd ac mae coed aeddfed
gwasgaredig, gwrychoedd a choetiroedd yn fwy niferus. Ger Afon Elwy
mae’r llwybr yn croesi ardal o goetir collddail cyn mynd trwy gaeau
amaethyddol i fan ychydig i’r de o Ffordd Glascoed, Cefn Meiriadog. Mae’r
tai’n wasgaredig, a Henllan yw’r pentref mwyaf yn y cyffiniau. Mae ystâd a
nodweddion parcdir yn amlwg fel yn achos Parc Eriviat gyda ffensys yr
ystâd, rhodfa o goed palalwyf a gwrychoedd celyn. Mae’r priffyrdd yn yr ardal
ehangach yn cynnwys yr A525, A55, a’r A543, sy’n cysylltu trefi Llanelwy,
Dinbych a thu hwnt. Mae gweddill y rhwydwaith ffyrdd yn cynnwys isffyrdd a
ffyrdd di-ddosbarth yn bennaf sy’n cysylltu â’r prif ffyrdd.

Y Datblygiad Arfaethedig
42

Mae’r Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys yr elfennau canlynol:
 Llinell uwchben cylched sengl 132 kV 17km o hyd sy’n cael ei
chynnal ar bolion pren dwbl, rhwng Coedwig Clocaenog a pholyn
terfynol sydd wedi’i leoli i’r de o Ffordd Glascoed, B5381, ger
Llanelwy;
 Safleoedd gwaith adeiladu dros dro a fydd yn amrywio o ran eu lled i
ganiatáu gwaith adeiladu mewn mannau lle mae amodau’r tir yn
wael ac i leoli’r offer sydd ei angen ar gyfer tynnu’r dargludyddion;
 Pwyntiau mynediad o’r rhwydwaith fyrdd i alluogi adeiladu, cynnal a
datgomisiynu’r llinell uwchben;
 Compownd adeiladu dros dro yn Fferm Broadleys;
 Safleoedd ar gyfer plannu coed a gwrychoedd; a
 Gwaith ategol fel sgaffaldiau, mannau gorwedd a gwaith i baratoi’r
safle na ellid adeiladu llinell uwchben hebddynt.

43

Byddai’r llinell uwchben 132 kV yn cael ei hadeiladu drwy ddefnyddio polion
pren dwbl.

44

Byddai’r llinell uwchben 132 kV yn diweddu i’r de o Ffordd Glascoed (y
B5381). O Is-orsaf Llanelwy byddai cebl tanddaearol yn cysylltu, trwy’r
priffyrdd presennol â phwynt terfynu’r llinell uwchben. Fel yr eglurwyd yn y
cyflwyniad i’r Crynodeb Annhechnegol hwn, nid yw’r Is-orsaf Gasglu
arfaethedig, y rhan o gebl tanddaearol a’r gwaith yn yr is-orsaf bresennol yn
Llanelwy’n rhan o’r cais hwn am DCO.
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Terfynau’r Gorchymyn a Therfynau’r Gwyriad
45

Bydd y Datblygiad Arfaethedig yn cael ei gyflawni o fewn ‘Terfynau’r
Gorchymyn’ sy’n cael eu dangos ar Blaniau’r Gweithfeydd (Dogfen DCO Cyf
2.3) fel amlinell goch. Mae Terfynau’r Gorchymyn yn diffinio’r ardal lle gellir
ymgymryd ag unrhyw agwedd ar y Datblygiad Arfaethedig, gan gynnwys
adeiladu a mynediad. Mae Terfynau’r Gorchymyn fel gan amlaf tua 40m o
led, gan ledu i 60m, er enghraifft pan fydd angen rhan letach ar gyfer
adeiladu lle mae amodau’r tir yn wael, neu os yw’r Llinell Uwchben 132 kV
wedi newid ongl. Mae Terfynau’r Gorchymyn yn cael eu lledu hefyd mewn
mannau lle er mwyn plannu coed. Byddai’r Llinell Uwchben 132 kV ei hun yn
cael ei lleoli o fewn yr LoD gyda’r llinell uwchben yn amrywio rhwng 20m
mewn mannau lle mae amodau’r tir yn dda a 40m mewn rhannau lle mae
amodau’r tir yn wael.

46

Mae rhai elfennau sefydlog yn y mannau sydd wedi’u marcio ar blaniau’r
gweithfeydd, fel y compowndiau adeiladu a mynedfeydd adeiladu oddi ar y
priffyrdd cyhoeddus. Gall elfennau / gweithgareddau eraill gael eu lleoli yn
unrhyw le o fewn Terfynau’r Gorchymyn a chawsant eu hasesu felly yn yr
ES. Mae’r rhain yn cynnwys: gweithgareddau fel sgaffaldiau ar gyfer croesi
ffyrdd; mannau gorwedd dros dro a storfeydd ar gyfer uwchbridd.

Hyblygrwydd y Dyluniad
47

Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael ei gyflawni o fewn Terfynau’r
Gwyriad (LoD) a fyddai’n caniatáu’r hyblygrwydd angenrheidiol ar gyfer
aliniad terfynol y gweithfeydd. Mae Terfynau’r Gwyriad yn rhoi uchafswm y
pellter neu fesur o’r amrywiad y gellir adeiladu’r gweithfeydd hyn o fewn
iddo. Gwneir hyn oherwydd, ar ôl gwneud y DCO, gall lleoli micro ddigwydd
mewn ymateb i wybodaeth arolwg technegol, yn benodol ar gyfer amodau tir
heb eu cadarnhau a / neu fân newidiadau y bydd tirfeddianwyr yn gofyn
amdanynt.

48

Mae’r asesiadau wedi cael eu cynnal yn seiliedig ar y sefyllfa waethaf bosibl
a allai godi’n rhesymol pe byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn symud o fewn
Terfynau’r Gwyriad.

49

Dangosir Terfynau’r Gorchymyn a Therfynau’r Gwyriad isod. Ceir rhagor o
fanylion ym Mhennod 2 y Datganiad Amgylcheddol.

Adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig
50

Byddai’r gwaith adeiladu’n dechrau gyda’r gwaith galluogi cyn adeiladu a
fyddai’n cynnwys unrhyw welliannau angenrheidiol i’r rhwydwaith ffyrdd
presennol i hwyluso mynediad a gweithgareddau adeiladu ac unrhyw
danddaearu neu ddargyfeirio’r llinell uwchben foltedd isel. Byddai coed a
llystyfiant yn cael eu torri lle bydd angen. Yn y pen gogleddol mae llwybr y
llinell uwchben 132 kV yn rhedeg yn gyfochrog, ac yn gymharol agos, at
linell uwchben 33 kV bresennol. Pan fydd y llinell uwchben yn croesi ffyrdd,
byddai angen gweithiau rhagofalus. Dros y prif ffyrdd (ffyrdd dosbarth A a B
yn ddibynnol ar y defnydd a wneir ohonynt) byddai sgaffaldiau dros dro’n
cael eu codi fel arfer.
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51

Ceir manylion am y gweithiau hyn ym Mhennod 210 y Datganiad
Amgylcheddol.

52

Byddai gweithiau paratoi’r safle’n cynnwys sefydlu compownd adeiladu yn
Fferm Broadleys, a fyddai’n cynnwys mannau storio diogel, cabanau
contractwyr a chyfleusterau lles ar gyfer y staff, offer a deunyddiau adeiladu.
Byddai unrhyw uwchbridd neu isbridd a godir yn cael eu storio ar wahân yn
unol â’r Cynllun Rheolaeth Amgylcheddol Adeiladu (CEMP) (gweler Atodiad
2.1 Pennod 2 yr ES) fel y gellir ei roi’n ôl yn ei le pan fydd y gwaith adeiladu
wedi’i gwblhau. Byddai’r compownd adeiladu’n cael ei ddefnyddio drwy gydol
y gwaith adeiladu.

53

Byddai mannau storio dros dro hefyd ar gael yn yr is-orsaf bresennol yn
Llanelwy ac yn yr Is-orsaf Gasglu arfaethedig yng Nghlocaenog (nid yw’n
rhan o’r cais am DCO), ond ni ellid adeiladu’r llinell uwchben heb y
compownd yn Fferm Broadleys.

54

Byddai’r polion yn cael eu cludo o Fferm Broadleys, o’r is-orsaf bresennol yn
Llanelwy ac o’r Is-orsaf Gasglu i’r lleoliadau lle bydd eu hangen ar gerbydau
aml bwrpas a fyddai’n cynnwys dyfeisiadau codi. Byddai’r dargludyddion yn
cael eu cludo i’r safle ar ddrymiau cebl drwy ddefnyddio cerbydau aml
bwrpas a byddent yn cael eu gosod mewn rhannau rhwng polion tensiwn
gan ddefnyddio peiriannau tynhau a thynnu.

55

Fel arfer bydd y drefn ar gyfer adeiladu llinellau uwchben 132kV ar bolion
pren dwbl fel a ganlyn
Gweithiau
Galluogi
Adeiladu

Cyn

Paratoi’r Safle;



Tocio coed;



Tanddaearu neu ddargyfeirio mannau
croesi llinellau uwchben foltedd isel;



Addasiadau i’r rhwydwaith ffyrdd presennol
os bydd angen.



Sefydlu man storio diogel, cabanau lles, a
swyddfeydd dros dro;



Adeiladu pwyntiau mynediad dros dro i’r
safle lle bydd angen;



Codi arwyddion mynedfa dros dro i’r gwaith
ac arwyddion i ddangos y llwybr mynediad;



Adeiladu ffyrdd cludo dros dro o gerrig;



Sgaffaldiau ar gyfer croesi ffyrdd;



Adeiladu wynebau caled ar gyfer winshis.

Cludo
deunyddiau i’r
safle;

10
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Cloddio ar gyfer sylfeini;
Paratoi a gosod polion;
Gosod cynhaliaeth dros dro;



Ymestyn bondiau tynnu’r dargludyddion;



Gosod ynysyddion a dargludyddion;



Comisiynu.



Symud y cabanau lles, y swyddfeydd dros dro,
y compowndiau gweithio a’r mannau storio;



Cael gwared ar lwybrau mynediad, mannau
gweithio a pharthau terfyn, ac adfer caeau;



Cael gwared ar bwyntiau
arwyddion dros dro;



Adfer lleiniau gwyrdd a gwrychoedd.

mynediad

ac

56

Bydd dargludyddion llinellau uwchben yn cael eu hadeiladu fel arfer o un pen
o’r llinell uwchben i’r pen arall mewn rhannau bach. Byddai’r gwaith yn cael
ei wneud fesul rhan a byddai peiriannau’n symud o un lleoliad i’r nesaf nes
bydd y gwaith llinynnu wedi’i gwblhau.

57

Pan fydd y llinell uwchben wedi’i hadeiladu, byddai’r llwybrau mynediad dros
dro a’r mannau gweithio yn safleoedd y polion yn cael eu symud a byddai’r
tir yn cael ei adfer drwy gael gwared ar y cerrig a’r llwybrau. Bydd unrhyw
wrychoedd a godwyd er mwyn cael mynediad dros dro’n cael eu rhoi’n ôl o
fewn 48 awr a byddai ffensys a giatiau, a fyddai wedi cael eu tynnu i wneud
lle ar gyfer y traffig adeiladu, yn cael eu hadfer.

58

Pe bai caniatâd datblygu’n cael ei roi, mae SP Manweb yn bwriadu dechrau
ar y gwaith adeiladu yn ystod haf 2016 a byddai’r cyfnod adeiladu’n para am
16 mis.

DULL A METHODOLEG YR ASESIAD O’R EFFAITH
AMGYLCHEDDOL (EIA)
Lliniaru Corfforedig
59

Nod proses y broses EIA oedd integreiddio ystyriaethau amgylcheddol i’r
broses ddylunio er mwyn ystyried ac osgoi effeithiau amgylcheddol neu eu
lleihau yn y camau cynnar. Cyfeirir at hyn fel ‘lliniaru corfforedig’. Mae lliniaru
corfforedig hefyd yn cynnwys cyfres o ddulliau adeiladu a rheoli sydd â’r
bwriad o sicrhau bod modd osgoi neu leihau effeithiau amgylcheddol posibl
i’r graddau posibl. Amlinellir y rhain yn yr Adroddiad Dylunio ac Adeiladu
(Dogfen DCO Cyf 7.1) a’r Cynllun Rheolaeth Amgylcheddol Adeiladu
(CEMP) yn Atodiad 2.1 y Datganiad Amgylcheddol. Mae’r asesiad o
effeithiau arwyddocaol tebygol o fewn penodau pwnc yr ES wedi tybio bod y
mesurau lliniaru hyn i gyd ar waith a’u bod yn effeithiol.
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Mae’r mesurau lliniaru corfforedig yn cynnwys:
 dewis polion pren yn hytrach na thyrau dur;
 dewis llwybr yn unol â Rheolau Holford i osgoi ardaloedd
amgylcheddol sensitif, gan gynnwys tirweddau dynodedig, eiddo
preswyl, tirweddau lleol pwysig, gorlifdiroedd, llwybrau a safleoedd
hamdden lleol, safleoedd bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol
gwerthfawr a, phan fo hynny’n bosibl, coetiroedd a choed aeddfed;
 optimieiddio cyfleoedd i guddio’r llinell uwchben;
 lleihau’r angen am bolion ongl;
 cynnal ymgynghoriad eang a defnyddio’r adborth fel sail i ddatblygiad y dyluniad;
 datblygu llwybr
ymgynghoriad;

i’r

gorllewin

o

Henllan

mewn

ymateb

i’r

 osgoi ardaloedd lle nodwyd effeithiau sylweddol yn ystod yr asesiad
rhagarweiniol, gan gynnwys ail-alinio’r llwybr yn Nhan yr Allt, Pandy
a Hafod;
 cydbwyso effeithiau ar hyd y grib yn Nhan yr Allt i leihau effeithiau ar
dderbynyddion sy’n agos at y grib;
 trwy goedlannu’n hytrach na thorri coed pan fo hynny’n bosibl; a
 mabwysiadu’r mesurau yn y CEMP. Cyflawnir y rhain drwy ofyniad
yn y DCO drafft

Asesu Arwyddocâd Effeithiau
61

Mae’r Rheoliadau EIA yn cyfeirio at brosiectau sy’n debygol o gael effeithiau
arwyddocaol ar yr amgylchedd. Mae hyn yn golygu nad yw canfod a disgrifio
effeithiau prosiect yn ddigon. Rhaid hefyd asesu pa mor arwyddocaol ydynt.
Mae hyn yn rhan allweddol o broses yr EIA ac mae’n seiliedig ar dystiolaeth
ynghyd â barn broffesiynol. Mae’n bwysig fod barn o’r fath yn dryloyw a
dealladwy, fel y bydd eraill yn deall y tybiaethau a’r rhesymu sylfaenol. Dylai
dull cam wrth gam fel yr un a ddangosir isod sicrhau bod y broses o ganfod
effeithiau arwyddocaol tebygol mor dryloyw â phosibl.

62

Er mwyn asesu pa mor arwyddocaol yw effaith gyffredinol ar yr
amgylcheddol, mae’r EIA yn ystyried natur neu sensitifrwydd derbynnydd
(gan gynnwys pobl) i’r math o newid a fydd yn deillio o’r math penodol o
ddatblygiad sy’n cael ei gynnig a natur neu faint yr effaith.

63

Ardal yr Astudiaeth yw’r ardal ddaearyddol lle mae gan y Datblygiad
Arfaethedig y potensial i achosi effeithiau amgylcheddol. Mae pob pennod
pwnc arbenigol wedi disgrifio maint Ardal(oedd) yr Astudiaeth a
ddefnyddiwyd i gynnal yr asesiad ac mae’n cynnwys cyfeiriad at ffigurau
dangosol. Mae maint Ardal yr Astudiaeth yn amrywio yn ôl pwnc ac mae’n
ddibynnol ar natur yr effeithiau posibl.
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Asesu Arwyddocâd Effeithiau Tebygol
Mesurau Lliniaru Penodol
64

Yn ychwanegol at liniaru corfforedig, mae mesurau lliniaru penodol yn cael
eu cynnig i ddiddymu neu leihau effeithiau amgylcheddol sylweddol a
ganfuwyd drwy’r broses asesu nes bydd eu lefel yn dderbyniol. Disgrifir y
mesurau hyn yn y penodau pwnc arbenigol. Mae asesu effeithiau gweddilliol
yn ystyried y mesurau lliniaru penodol hyn.

Effeithiau Cronnol
65

Yn ogystal ag asesiadau o feysydd pwnc penodol mae’r EIA yn asesu’r
potensial ar gyfer unrhyw effeithiau mewn cyfuniad â phrosiectau eraill.
Mae’r asesiad cronnol wedi cael ei gynnal mewn dau gam:


Cam 1 – effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig, y Cynllun
Ehangach a’r Ffermydd Gwynt; a



Cam 2 – Cam 1 a datblygiadau arfaethedig eraill yn yr ardal.
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ASESIAD O EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL
66

Mae gweddill y Crynodeb Annhechnegol yn rhoi crynodeb byr o brif
ganfyddiadau proses yr EIA, sy’n cael eu cyflwyno’n llawn ym mhenodau
technegol arbenigol y Datganiad Amgylcheddol.

ECOLEG A BIOAMRYWIAETH
67

Mae Pennod 611 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio’r asesiad o’r
effeithiau ecolegol arwyddocaol tebygol a fydd yn deillio o’r Datblygiad
Arfaethedig ac mae’n cynnwys disgrifiad o fesurau lliniaru i osgoi neu leihau
effeithiau.

68

Gan na fyddai dim safleoedd cadwraeth natur â dynodiad rhyngwladol yn
cael eu heffeithio’n sylweddol gan y Datblygiad Arfaethedig, cytunwyd â
Cyfoeth Naturiol Cymru nad oedd angen Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
yn unol â Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Eglurir
hyn yn yr Adroddiad Dim Effeithiau Sylweddol sy’n cyd-fynd â’r cais am
DCO12.

69

Mabwysiadwyd dull cam wrth gam i ganfod nodweddion ecolegol yr ardal.
Roedd hyn yn cynnwys astudiaeth ddesg ac amryw o arolygon, a
ddechreuodd yn 2013. Cynhaliwyd Arolwg Cynefinoedd Cam 1 estynedig yn
2013 / 2014. Ymgynghorwyd drwy gydol y cyfnod a chafwyd gwybodaeth
hefyd o adroddiadau arolygu ar gyfer ceisiadau cynllunio eraill, o
adroddiadau monitro bywyd gwyllt ac arolygon wedi’u targedu.

70

Cafodd ardal yr astudiaeth ei harolygu am bresenoldeb amffibiaid, moch
daear, ystlumod, adar, pathewod, ysgyfarnogod, ymlusgiaid a llygod y dŵr.

Gwaelodlin Ecolegol
Safleoedd Dynodedig, Cynefinoedd a Ffawna
71

Nid oedd dim safleoedd dynodedig o fewn Terfynau’r Gorchymyn.

72

Mae 33 o Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol (LWS) anstatudol i’w cael o fewn
2km, gyda chwech ohonynt, yn rhannol o leiaf, o fewn Terfynau’r Gorchymyn
ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig.

73

Cofnodwyd rhannau sylweddol o ardal yr astudiaeth fel glaswelltir wedi’i
wella a’i wella’n rhannol heb lawer o werth ecolegol. Mae ychydig o gaeau
bach gyda gwrychoedd o’u cwmpas, ac mae gwerth ecolegol y rhain hefyd
yn isel. Mae cynefinoedd y coetiroedd, gan gynnwys coetir llydanddail,
cymysg a choed yw yn gyffredin ac mae nifer wedi’u dynodi fel Safleoedd
Bywyd Gwyllt Lleol. Mae un blanhigfa o goed conwydd (Coedwig Clocaenog)
ym mhen deheuol Terfynau’r Gorchymyn. Mae coed aeddfed yn gyffredin, o
fewn gwrychoedd a choetiroedd, er nad yw’r rhan fwyaf o’r coed yn hynafol
nac yn hynod. Mae rhwydwaith cynhwysfawr o wrychoedd, ac eithrio ar y tir
uwch, ym mhen deheuol Terfynau’r Gorchymyn. Mae llawer yn gymharol
fawr ac aeddfed ac aseswyd nifer fel rhai ‘pwysig’. Roedd y mwyafrif, fodd
bynnag, yn dlawd o ran rhywogaethau.

11
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74

Roedd nifer o byllau’n bresennol ar hyd y llwybr ynghyd â sawl nant ac afon
fechan, gyda llawer ohonynt mewn dyffrynnoedd coediog.

75

O ran ffawna, roedd y rhywogaethau a nodwyd fel derbynyddion ecolegol o
werth, ac a ddygwyd ymlaen i’r cam asesu effaith yn cynnwys madfallod
cribog, pathewod, ystlumod a madfallod cyffredin.

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
76

Y brif nodwedd yn y rhan fwyaf o’r ardal yw glaswelltir wedi’i wella ac o’r
herwydd mae ei werth ecolegol yn isel. Fodd bynnag, mae rhai cynefinoedd
a rhywogaethau gwerthfawr a allai, o bosibl, gael eu heffeithio yn ystod y
gwaith adeiladu a datgomisiynu ac i raddau llai gan y Datblygiad Arfaethedig
ei hun yn ystod y camau gweithredol. Dylai lliniaru corfforedig ar ffurf llwybro
gofalus a mabwysiadu arferion gweithio da yn unol â’r CEMP sicrhau nad yw
safleoedd dynodedig a nodweddion penodol, sy’n arbennig o sensitif i
linellau uwchben yn cael eu heffeithio neu fod yr effeithiau’n cael eu lliniaru i
lefelau derbyniol.

Effeithiau Adeiladu / Datgomisiynu
77

Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael effeithiau tymor canolig ar adnoddau
ecolegol gwerthfawr a fyddai’n deillio o ganlyniad i glirio llystyfiant, dadleoli a
gwahardd bywyd gwyllt yn ystod 16 mis y cyfnod adeiladu, a fyddai’n cael ei
ddilyn gan gyfnod o adsefydlu cynefinoedd pan fyddai’r swyddogaethau
ecolegol yn cael eu hadfer yn raddol. Y prif effeithiau tymor canolig fyddai
colli coed aeddfed, grwpiau o goed a gwrychoedd sy’n gyfoethog eu
hecoleg. Byddai gwrychoedd a choed yn cael eu hailblannu ond byddent yn
adennill swyddogaethau amrywiaeth ecolegol yn y tymor hir yn unig.

Safleoedd Dynodedig
78

Ni ragwelir dim effeithiau ar safleoedd dynodedig rhyngwladol neu
genedlaethol.

79

Byddai Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol gyda choetiroedd hynafol, cynefin a
ystyrir yn bwysig ar lefel Sirol, yn cael eu heffeithio mewn ffordd na ellid ei
wyrdroi gan y Datblygiad Arfaethedig. Fodd bynnag, byddai’r ardal a effeithir
yn fychan a byddai rhywogaethau coed yn cael eu cadw er mai trwy
gylchdroi coedlannau y byddai hynny’n digwydd. Wrth i’r coed a blannwyd yn
eu lle aeddfedu, byddai’r effeithiau andwyol hyn yn fychan.

Cynefinoedd
80

Er bod y Datblygiad Arfaethedig wedi osgoi effeithio ar goetiroedd a choed
pan fo hynny’n bosibl, mae’n anorfod y byddai’n rhaid torri rhai coed a
byddai effaith hynny’n barhaol ac ni ellid ei wyrdroi. Byddai’n rhaid rheoli
coed a choetiroedd eraill ar hyd y llwybr am resymau iechyd y cyhoedd a
diogelwch. Byddai SP Manweb yn ailblannu coed a dorrwyd yn ôl cymhareb
o 2:1. Dros amser, wrth i’r coed newydd aeddfedu, byddai’r effeithiau
andwyol hyn yn fychan.

81

Byddai rhai rhannu o goetiroedd llydanddail yn newid i fod yn gynefin prysg.
Yn bwysig ar lefel ranbarthol a gellid ei wyrdroi yn y tymor hir, rhagwelir mai
bychan iawn fydd yr effeithiau.
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Byddai’r rhan fwyaf o’r gwrychoedd a gollid yn golled dros dro a byddai’r
darn o wrych a gollid yn barhaol yn gymharol fyr. Byddai gwrych newydd yn
cael ei blannu a byddai’r effaith weddilliol yn fychan iawn ymhen amser.

Ffawna
83

Canfuwyd madfallod cribog mewn pedwar pwll o fewn 500m i’r Datblygiad
Arfaethedig, a hynny mewn poblogaethau bach ym mhob achos. Rhagwelid
y byddai’r effaith andwyol yn fychan iawn / mân ac ni chredir y byddai angen
Trwydded Ewropeaidd Rhywogaethau a Warchodir.

84

Mae’r pathew yn rhywogaeth allweddol, ac yn un anodd ei archwilio ond
mae’n bresennol mewn sawl safle lle nad oedd wedi cael ei gofnodi o’r
blaen. Y farn yw y gallai’r rhywogaeth hon fod yn fwy cyffredin nag a dybiwyd
ac mae’n bosibl bod cynefin addas ar ei gyfer ar hyd a lled ardal y
Datblygiad Arfaethedig. Drwy newid coetir yn brysg fel rhan o gynigion
lliniaru, byddai hynny’n arwain at effaith fechan a llesol. Ni fyddai angen
Trwydded Ewropeaidd Rhywogaethau a Warchodir.

85

Nid oes cofnod bod clwydydd ystlumod yn bresennol er bod yno goed
aeddfed sydd â’r potensial i fod yn glwydydd ar gyfer ystlumod a byddai
arolygon ychwanegol yn cael eu cynnal i gadarnhau hyn cyn dechrau
adeiladu. Pe canfyddid clwydau ystlumod, byddai clwydydd artiffisial yn cael
eu gosod ac ni fyddai dim niwed yn cael ei achosi i’r gymuned leol.
Rhagwelir y byddai’r effaith yn ddibwys.

86

Ym mhen deheuol Terfynau’r Gorchymyn, rhagwelir y byddai’r effaith
andwyol ar fadfallod cyffredin yn sgil colli cynefin ac anafiadau neu ladd
damweiniol yn fychan.

87

Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn cydnabod effaith bosibl ar foch daear;
byddai angen cynnal arolygon cyn adeiladu. Pe bai gwâl moch daear wedi’i
feddiannu’n cael ei ganfod, yna byddai’n rhaid ei adael neu byddai’n rhaid
newid arferion gwaith i sicrhau bod lefel yr amhariad yn dderbyniol.

Effeithiau Gweithredol ar Adnoddau Ecolegol Gwerthfawr
88

Pan fyddai wedi’i osod, ni fyddai mwy o gynefin yn cael ei golli ac ni fyddai
dim gwahaniad yn ychwanegol at y rhai a aseswyd o dan y cam adeiladu’n
debygol o ddigwydd. Byddai cynefinoedd a heuwyd ac a blannwyd mewn
mannau adeiladu sydd wedi’u hadfer yn parhau i sefydlu eu hunain ac i
ledaenu’n naturiol.

89

Bydd yr effaith fwyaf ar fioamrywiaeth yn ystod gweithredu’n gysylltiedig â
rheoli llystyfiant ar hyd llwybr y llinell uwchben. Cyn gweithredu mesurau
lliniaru, gallai hyn gael effaith andwyol ar rywogaethau gan gynnwys GCN,
pathewod a moch daear o ganlyniad i aflonyddu dros dro neu anafiadau /
lladd damweiniol. Rhagwelir y bydd yr effeithiau andwyol yn rhai bychan a
bychan i ganolig yn achos pathewod.

90

Pan fydd y llinellau uwchben wedi’u hadeiladau mae perygl y gall adar
hedfan yn eu herbyn. Mae rhai rhywogaethau, oherwydd y ffordd maent yn
hedfan, yn llai galluog i osgoi llinellau uwchben ac mae’r cysylltiad trydanol
felly’n fygythiad iddynt. Yn achos y Datblygiad Arfaethedig rhagwelir y bydd
yr effeithiau’n ddibwys gan mai ychydig iawn o rywogaethau risg uchel a
ganfuwyd yn ystod yr astudiaeth ddesg neu yn ystod yr arolygon.
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Effeithiau Cronnol
91

Cyflwynir yr asesiad cronnol ym Mhennod 6. Nid oes dim o’r effeithiau
cronnol a ragwelir yn fwy na’r effeithiau a ragwelwyd a nodir uchod.

Pennod 7: Y DIRWEDD AC ASESIAD GWELEDOL
92

Mae Pennod 7 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio’r asesiad o’r effeithiau
andwyol sylweddol tebygol ar y dirwedd ac amwynderau preswyl a fydd yn
deillio o’r Datblygiad Arfaethedig ac mae’n cynnwys disgrifiad o fesurau
lliniaru i osgoi neu leihau effeithiau.

93

Roedd Parth Gwelededd Damcaniaethol (ZTV) yn dangos mannau o ble
byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn weladwy’n ddamcaniaethol hyd bellter o
10km. Hefyd cafwyd 30 o olygfannau cynrychioliadol (gweler Ffigur 7.3 yn yr
ES) a chynhaliwyd asesiad o olygfeydd o bob eiddo preswyl o fewn 200m i’r
Llinell Uwchben 132 kV arfaethedig. Gellir gweld y ffotograffau o’r
golygfannau a delweddau ffotogyfosodiad dangosol ynghyd â chynlluniau a
fframiau gwifrau cysylltiedig yn Atodiad 7.3 yr ES. Mae’r golygfannau hyn a
ddewiswyd yn ddetholiad cynrychioliadol o’r golygfannau mwy sensitif. O’r
herwydd, mae derbynyddion eraill (o fath tebyg) yn debygol o brofi effeithiau
gweledol tebyg neu lai sylweddol.

Gwaelodlin Dirweddol ac Effeithiau Gweledol
94

Mae rhannau helaeth o ardal yr astudiaeth yn cynnwys porfeydd bryniog neu
lethrog wedi’u hamgylchynu gan wrychoedd, ffensys pyst a gwifrau a choed
gwrych aeddfed gyda blociau a lleiniau o goetiroedd cymysg rhyngddynt.
Mae’n cynnwys eiddo preswyl gwasgaredig, pentrefannau bach, ffermydd,
ac aneddiadau bach, gyda dyffrynnoedd nentydd ac afonydd coediog, a
chribau uchel i’r de o Derfynau’r Gorchymyn. Mae rhwydwaith o lwybrau
trafnidiaeth (lonydd bach a ffyrdd) a llwybrau troed, a chyfleusterau
hamdden. Mae nifer o linellau uwchben foltedd is, er mai rhan fechan o
unrhyw olygfa yw’r rhain gan amlaf.

95

Mae’r prif olygfeydd cyhoeddus ar draws ardal ehangach yr astudiaeth yn
cael eu profi gan amlaf gan dderbynyddion gweledol sy’n defnyddio Llwybr
Rhanbarthol Bryniau Clwyd a Thaith Pererin Gogledd Cymru, hawliau
tramwy lleol, mannau agored cyhoeddus, atyniadau awyr agored ar gyfer
ymwelwyr a ffyrdd.

96

Mae golygfeydd preifat ar draws ardal ehangach yr astudiaeth yn cael eu
profi gan amlaf gan eiddo unigol ac aneddiadau. Ar y cyfan, mae golygfeydd
o aneddiadau’n cael eu profi o gyrion yr aneddiadau gyda golygfeydd o fewn
yr anheddiad yn aml yn cael eu sgrinio gan adeiladau a llystyfiant sydd yn y
ffordd.
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97

Mewn mannau eraill mae golygfeydd ar y cyfan wedi cael eu hamgylchynu
gan effaith haenog tirffurfiau tonnog, blociau o goetiroedd a lleiniau o goed
ar hyd dyffrynnoedd nentydd / afonydd a gwrychoedd gyda choed aeddfed,
er bod rhai golygfeydd i gyfeiriad y tir uchel pell, gan gynnwys Bryniau Clwyd
a Rhostiroedd Dinbych. Mae cribau a llethrau dyffrynnoedd lleol yn cyfyngu
ar rai golygfeydd, yn enwedig ger Saron yn y de, a dyffryn Elwy yn y
gogledd. Byddai crib Cefn Meiriadog i’r gogledd yn creu rhwystr gweledol
rhwng pen gogleddol y llinell uwchben a’r dirwedd i’r gogledd, gan gynnwys
Llanelwy ac arfordir Gogledd Cymru.

98

Y tirweddau dynodedig cenedlaethol agosaf yw:

99



Parc Cenedlaethol Eryri (17km i’r gorllewin); a



AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (7km i’r dwyrain).

Mae nodweddion dynodedig eraill a rhai heb ddynodiad yn cynnwys:


Meysydd Agwedd LANDMAP uchel a neilltuol;



Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol y Berwyn (AHNE)



Ardaloedd Tirwedd Arbennig;



Ardaloedd Cadwraeth – Henllan, Bodelwyddan, Nantglyn a Llanelwy;



Ardaloedd Mynediad Agored;



Llwybr Rhanbarthol Bryniau Clwyd a Thaith Pererin Gogledd Cymru;



Tirweddau Hanesyddol Rhestredig – Rhostiroedd Dinbych, Dyffryn
Clwyd a Dyffryn Elwy Isaf;



Parciau a Gerddi Rhestredig – Gwaenyog, Foxhall Newydd, Plas
Heaton, Castell Bodelwyddan, Parc Cinmel;



Henebion Rhestredig – Bryngaer Mynydd y Gaer, Castell Dinbych; a



Choetiroedd hynafol lled naturiol

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
Effeithiau Adeiladu / Datgomisiynu
100

Mae effeithiau tymor hwy torri coed, gwrychoedd a llwyni ar gyfer adeiladu’n
cael sylw fel rhan o’r asesiad o effeithiau gweithredol.

101

Byddai parhad effeithiau eraill y gwaith adeiladu’n gymharol fyr a byddent yn
amrywio’n ôl eu hagosrwydd at y gwaith, faint o weithgarwch fyddai’n
weladwy ac am ba mor hir fyddai’r gwaith yn parhau mewn lleoliad penodol.

102

Byddai’r compownd yn Fferm Broadleys yn cael ei ddefnyddio’n ystod y rhan
fwyaf o’r rhaglen adeiladu, ond yn safleoedd y polion, byddai’r gweithgarwch
adeiladu’n para am amser cymharol fyr. Gwaith uchel wrth i’r polion gael eu
gosod fydd y gweithgareddau mwyaf amlwg tebygol.
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Mae arwyddocâd effeithiau’n amrywio o ddibwys lle na fyddai dim newid
amlwg, i effaith fechan lle bydd y gwaith adeiladu i’w weld yn agos ar hyd
cyfran fawr o’r olygfa. Yn y tymor hir, fodd bynnag, ni fyddai’r
gweithgareddau adeiladu hyn yn achosi dim effeithiau tymor hir sylweddol ar
y dirwedd nac yn weledol.

Effeithiau Gweithredol
Y Dirwedd
104

Ni fyddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith arwyddocaol ar dirweddau
dynodedig Parc Cenedlaethol Eryri nac ar AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn
Dyfrdwy, nac ar unrhyw nodweddion dynodedig neu heb ddynodiad (sydd ag
agwedd tirwedd).

105

Byddai effeithiau gweddilliol torri coed a choetiroedd a’u tynnu yn fychan, er
y byddai rhaglen ail blannu coed ar gymhareb o 2:1 yn gwneud iawn am hyn
yn y tymor hir.

106

Byddai’r effeithiau andwyol dros dro ar wrychoedd yn fychan ac felly’n
arwyddocaol.

107

Byddai’r effeithiau andwyol ar dirwedd Bryniau Dinbych a Derwen, yn
enwedig ar y cribau i’r gogledd o Dir Mostyn ac i’r gogledd o Beniel yn
gymedrol ac felly’n arwyddocaol.

108

Byddai’r effeithiau andwyol ar nodweddion parcdir rhannau o dirwedd
Iseldiroedd Llanefydd yn gymedrol ac felly’n arwyddocaol.

109

Byddai’r effeithiau andwyol ar dirwedd Dyffryn Afon Elwy yn gymedrol ac
felly’n arwyddocaol.

110

Byddai’r effeithiau andwyol ar Grib Cefn Meiriadog yn gymedrol ac felly’n
arwyddocaol.

111

Er y byddent yn arwyddocaol, cafodd yr effeithiau hyn eu hasesu fel rhai
cymedrol ac ni aseswyd dim o’r effeithiau hyn fel rhai mawr.

Gweledol
112

Bydd yr effeithiau gweledol andwyol mwyaf a fydd yn deillio o bresenoldeb y
Datblygiad Arfaethedig yn rhai cymedrol (arwyddocaol) a byddent yn cael eu
profi gan dderbynyddion fel arfer o fewn 1km i’r LoD.

113

Dangosodd asesiad o’r golygfannau y byddai effeithiau cymedrol yn cael eu
profi gan 15 allan o 30 golygfan. Mae’r rhain yn y lleoliadau canlynol:


o Saron, y B5435, maes carafanau Caer Mynydd, y rhwydwaith o
lwybrau cyhoeddus a’r dyffryn o gwmpas Saron, gan fod yr aliniad yn
rhedeg i’r gogledd ar draws y dyffryn ger Saron ac yn mynd dros y
grib i’r dwyrain o Foel Gasyth (Golygfan 2);



o’r llethrau gogleddol i’r dwyrain o Foel Gasyth a Pheniel ac yn agos
at y Llinell Uwchben 132 KV (rhan o Fryniau Dinbych a Derwen) yng
Ngolygfan 50;
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o leoliadau’n agos at y Llinell Uwchben 132 kV wrth iddi groesi
rhannau coediog o’r dirwedd (lle bydd angen torri coed) a’r tirffurf
tonnog ger Dyffryn Elwy, gan gynnwys ger Llwybr Taith Pererin
Gogledd Cymru (Golygfannau 27 a 32);



o leoliadau sy’n agos at y Llinell Uwchben 132 kV i’r gogledd o
Ddyffryn Elwy Isaf, ar lethrau Dyffryn Elwy Isaf (Golygfan 37) a lle
mae’r Llinell Uwchben 132 kV yn croesi’r cribau wrth geg y dyffryn o’r
de (Golygfan 34); ac



o’r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus ar lethrau gogleddol Cefn
Meiriadog, lle byddai rhan fer o’r Llinell Uwchben 132 kV i’w gweld ar
y gorwel wrth iddi groesi’r grib.

Ar y cyfan roedd y rhain yn lleoliadau lle ystyrir fod y derbynyddion yn
sensitif iawn i newidiadau i’w golygfa, a lle byddai’r Llinell Uwchben 132 kV:


o fewn 1km (o fewn 2 - 3 cae);



yn bresennol mewn cyfran sylweddol o olygfa’r blaendir;



yn weledol ar draws rhan ddaearyddol fawr o’r olygfa;



gyda sgrinio rhyngol cyfyngedig; ac



ar y gorwel mewn golygfeydd.

Yn gyffredinol, mae’r Datblygiad Arfaethedig yn debygol o fod yn fwy
gweladwy ger Clocaenog, Tir Mostyn a Foel Gasyth.

116

Byddai llawer o’r Datblygiad Arfaethedig yn anweladwy i raddau helaeth o
ogledd ardal yr astudiaeth, gan y byddai nodweddion topograffi Cefn
Meiriadog yn y ffordd.
Amwynderau Gweledol Preswyl
117

Er y byddai rhai adeiladau o fewn tua 200m i’r Datblygiad Arfaethedig yn
profi effeithiau gweledol sylweddol, ni thybiwyd y byddai dim o’r effeithiau
hyn yn cael effaith andwyol ar amodau byw.

Effeithiau Cronnol
118

Ym mhen deheuol y Datblygiad Arfaethedig, mae’n bosibl y ceir effeithiau
gweledol cronnol cymedrol i fawr ac ar y dirwedd. Byddai’r effeithiau a
ragwelir, fodd bynnag, yn deillio’n bennaf o effeithiau gweledol ychwanegol y
ffermydd gwynt sydd wedi cael caniatâd ac yn benodol y tyrbinau gwynt
unigol (Tyn y Ffynnon, Fferm Meifod a Hafod Tŷ Du) yn hytrach na’r
Datblygiad Arfaethedig ei hun a fyddai’n cael ei weld fel is-strwythur.

119

Ym mhob achos, y datblygiadau eraill sy’n cyfrannu fwyaf at yr effaith
andwyol sylweddol.
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PENNOD 8: YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL
120

Mae Pennod 813 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio’r asesiad o’r
effeithiau arwyddocaol tebygol ar yr amgylchedd hanesyddol a fyddai’n
deillio o’r Datblygiad Arfaethedig ac mae’n cynnwys disgrifiad o fesurau
lliniaru i osgoi neu leihau effeithiau.

121

Yn ogystal ag asesu’r effeithiau ar asedau treftadaeth hysbys, gan gynnwys
safleoedd, nodweddion a darganfyddiadau archeolegol, adeiladau
hanesyddol a thirweddau hanesyddol, mae’r effeithiau posibl ar weddillion
archeolegol claddedig ac sydd heb eu darganfod eto hefyd wedi’u hystyried.
Mae’r asesiad hefyd yn cynnwys gwerthusiad o effeithiau gweledol ar leoliad
asedau treftadaeth a all ddeillio o’r Datblygiad Arfaethedig. Mae hyn yn
cynnwys unrhyw effeithiau cyfunol neu gronnol posibl ar amwynderau
gweledol a allai ddigwydd pan welir y Datblygiad Arfaethedig mewn cyfuniad
â’r Cynllun Ehangach a datblygiadau eraill sy’n bodoli eisoes, sydd wedi cael
caniatâd neu sydd yn yr arfaeth.

Gwaelodlin Amgylcheddol
122

Mae Ardal yr Astudiaeth yn cynnwys amrywiaeth o dirweddau cynhanes a
mwy diweddar. Mae astudiaethau archeolegol blaenorol yn cynnig
dealltwriaeth o naratif hanes datblygiad y dirwedd o’r oes rewlifol ddiwethaf
hyd y presennol.

123

Dangosir lleoliadau asedau treftadaeth ddiwylliannol yn Atodiad 8.214 y
Datganiad Amgylcheddol. O fewn Ardal yr Astudiaeth sy’n 4km o led mae
121 o asedau treftadaeth diwylliannol dynodedig statudol a 682 heb
ddynodiad. Mae’r asedau â dynodiad statudol yn cynnwys:

124

13
14



Henebion Rhestredig (11);



Adeiladau Rhestredig Gradd I a II* (12);



Adeiladau Rhestredig Gradd II (90);



Tirweddau Hanesyddol Rhestredig (2);



Parciau a Gerddi Hanesyddol (5); ac



Ardaloedd Cadwraeth (1).

Yn union y tu allan i led 4km Ardal yr Astudiaeth mae 13 o asedau
treftadaeth ddiwylliannol eraill â dynodiad statudol, sydd hefyd wedi cael eu
hystyried yn yr asesiad, gan gynnwys;


Henebion Rhestredig (2);



Adeiladau Rhestredig Gradd I a II* (1);



Adeiladau Rhestredig Gradd II (9); a



Thirweddau Hanesyddol Rhestredig (1).

Dogfen DCO Cyf 6.8
Dogfen DCO Cyf 6.21
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125

Mae’r Datblygiad Arfaethedig yn mynd dros derfynau 60 o gaeau
‘hanesyddol’ posibl (h.y. cyn cau’r tiroedd comin), gan eu bod yn ateb meini
prawf archeolegol y Rheoliadau Perthi. O blith y terfynau ‘hanesyddol’ posibl
hyn, mae 40 yn cynnwys ‘Gwrych Pwysig.

126

Mae posibilrwydd o archeoleg o dan y ddaear, sydd heb ei darganfod eto ar
hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig.

127

Gallai gwaddodion mawn o bwys palaeo-amgylcheddol fodoli yn rhostiroedd
yr ucheldir, yng ngorlifdir Afon Elwy a hefyd o bosibl yn Afon Ystrad, Afon
Asa a Glyn Bryn Isaf.

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
Effeithiau Adeiladu / Datgomisiynu
128

Mae naw deg pedwar o asedau treftadaeth yn gyfan gwbl neu’n rhannol o
fewn Terfynau’r Gorchymyn. Yn achos y rhain, byddai lliniaru ar ffurf brîff
gwylio neu gadwraeth yn y fan a’r lle a chreu ffin o’u cwmpas yn sicrhau y
byddai unrhyw effeithiau uniongyrchol ar yr asedau hyn yn cael eu lleihau i
niwtral ac felly ni fyddent yn arwyddocaol.

129

Yr effaith anuniongyrchol fwyaf tebygol yn ystod camau adeiladu a
datgomisiynu’r Datblygiad Arfaethedig fyddai amhariad gweledol wrth godi’r
polion a llinynnu’r ceblau. Ni thybir y byddai’r effaith yn arwyddocaol, gan y
byddai’n effaith dymor byr a dros dro, a byddai’r effaith yn ddibwys.

Effeithiau Gweithredol
130

Ni ragwelir effeithiau uniongyrchol yn ystod y cam gweithredol. Yr effaith
anuniongyrchol fwyaf tebygol yn ystod cam gweithredol y Datblygiad
Arfaethedig fyddai amhariad gweledol gan yr offer ac wrth iddo gael ei
ddefnyddio. Rhagwelir amhariad gweledol anuniongyrchol yn achos 68 o
asedau, gyda 64 ohonynt â dynodiad statudol. Ni fydd yr effeithiau
anuniongyrchol hyn yn barhaol a byddant yn diflannu ar ôl datgomisiynu.

131

Mae effeithiau gweddilliol y Datblygiad Arfaethedig yn ymwneud yn bennaf
ag effeithiau gweledol anuniongyrchol ar asedau treftadaeth a / neu eu
lleoliad. Byddai Berain a’i amgylchedd amaethyddol (LB 163, 19855, 19856,
19857) yn profi effeithiau cymedrol / mawr, ac a allai felly fod yn
Arwyddocaol. Yn ôl yr asesiad nid yw’r effeithiau anuniongyrchol sy’n weddill
yn Arwyddocaol ac nid oes mesurau lliniaru’n cael eu cynnig.
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Cyflwynir crynodeb o effeithiau gweddilliol isod.
Arwyddocâd yr Effaith

Effeithiau
Uniongyrchol

Effeithiau
Anuniongyrchol

Cymedrol/Mawr
(Arwyddocaol)

0

4

Cymedrol

0

0

Bychan/Cymedrol

0

15

Bychan

0

48

Niwtral/Bychan

0

1

Niwtral

94

0

Cyfansymiau

94

68

Effeithiau Cronnol
133

Ni ragwelir dim effeithiau cronnol arwyddocaol yn deillio o’r datblygiadau
Cam 1 a Cham 2. Efallai y bydd peth effaith gweledol cronnol
anuniongyrchol ar asedau treftadaeth mewn rhai mannau (Mynydd
Hiraethog (Rhostiroedd Dinbych) a Thirweddau Hanesyddol Elwy Isaf, Crug
Tŵr yr Hill (SAM), gosodiadau cerrig Tir Mostyn, Parc Cinmel, Castell
Bodelwyddan a Ffosydd Ymarfer y Rhyfel Byd Cyntaf ym Modelwyddan),
ond ni fyddai’r rhain yn arwyddocaol.

PENNOD 9: PERYGL LLIFOGYDD AC ANSAWDD
DŴR
134

Mae Pennod 915 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio’r asesiad o effeithiau
amgylcheddol arwyddocaol tebygol y Datblygiad Arfaethedig ar yr
amgylchedd dŵr ac mae’n cynnwys disgrifiad o fesurau lliniaru i osgoi neu
leihau effeithiau.

135

Aseswyd tri math o effaith: effeithiau llifogydd ar y Datblygiad Arfaethedig,
perygl llifogydd i drydydd partïon a achosir gan y Datblygiad Arfaethedig ac
effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig ar ansawdd dŵr.

Gwaelodlin Amgylcheddol
136

Mae’r glawiad cyfartalog yn amrywio rhwng oddeutu 1200mm yng
nghyffiniau Coedwig Clocaenog i tua 800m yn agos at Lanelwy. Mae’r
cyfartaleddau hyn yn gymharol uchel.

137

Mae llwybr y Datblygiad Arfaethedig yn croesi nifer o gyrsiau dŵr sydd ar y
cyfan yn llifo i’r dwyrain neu’r gogledd ddwyrain i gyfeiriad Dyffryn Clwyd ac
mae’n cynnwys ceunant dwfn Afon Elwy yng ngogledd Ardal yr Astudiaeth
ac mae Afon Ystrad yn ymuno i’r gogledd o Henllan.

15
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138

Byddai’n rhaid i’r Llinell Uwchben 132 kV arfaethedig groesi gorlifdir Afon
Elwy mewn man lle mae’n 35m o led ac Afon Ystrad mewn man lle mae’n
35m o led a thair prif afon arall ger Henllan lle mae’r gorlifdir yn llai na 10m o
led.

139

Mae gwaelodlin y perygl llifogydd yn Ardal yr Astudiaeth wedi’i ddiffinio yn yr
Asesiad Canlyniadau Llifogydd (Dogfen DCO Cyf 5.3).

140

Mae’r nifer uchaf o eiddo sydd mewn perygl arwyddocaol o lifogydd yn
Llanelwy a’r cyffiniau, i lawr yr afon o fan croesi Afon Elwy. Mae nifer fach
iawn o eiddo mewn perygl arwyddocaol o lifogydd rhwng man croesi Afon
Ystrad a chymer yr Ystrad ag Elwy, pellter o tua 7.5km.

141

Mae ansawdd dŵr y cyrsiau dŵr yn ardal yr astudiaeth yn dda ar y cyfan.

142

Nid oes dim parthau gwarchod dŵr daear na pharthau diogelu dŵr yfed na
phwyntiau echdynnu dŵr cyhoeddus o fewn ardal yr astudiaeth. Fodd
bynnag, mae nifer o gyflenwadau dŵr preifat a defnyddwyr dŵr amaethyddol
ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig.

143

Mae dyfrhaen cynhyrchiant uchel i’r gogledd ddwyrain o ddyffryn Afon Elwy,
a thybir fod hwn o bwys mawr. Mae dyfrhaenau cynhyrchiant isel o dan y
llwybr sy’n weddill i’r de er bod rhai dyfrhaenau arwynebol a all fod yn cael
eu defnyddio’n lleol ac sydd o bwys canolig.

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
144

Bydd y perygl mwyaf o lifogydd i’r Datblygiad Arfaethedig yn ystod y gwaith
adeiladu ond mae’r perygl o gael llifogydd yn ystod y cyfnod adeiladu o 16
mis yn is nag yn ystod y cam gweithredol o 40 mlynedd.

145

Pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau byddai’r perygl o lifogydd yn fach iawn gan
fod y polion pren yn gallu gwrthsefyll cyfnodau hir mewn dŵr.

Effeithiau Adeiladu / Datgomisiynu
146

Dylai’r perygl fod yn fychan iawn yn y rhan anathraidd a achosir gan y gwaith
adeiladu gan na fyddai angen unrhyw wynebau caled. Byddai wyneb carreg
yn cael ei greu yn y compownd adeiladu yn Fferm Broadleys ac nid yw’n
debygol o gynyddu cyfradd y dŵr ffo posibl na chyfaint y dŵr y byddai angen
ei ddraenio.

147

Byddai gweithredu’r mesurau lliniaru corfforedig a amlinellwyd yn y CEMP yn
golygu y byddai’r perygl o lifogydd yn ystod y gwaith adeiladu’n ddibwys, a
hynny i’r Datblygiad Arfaethedig ac i drydydd partïon a all gael eu hamlygu i
berygl cynyddol o lifogydd a achosir gan y Datblygiad Arfaethedig.

148

Byddai effeithiau ar ansawdd dŵr yn cael eu lleihau drwy fabwysiadu’r
mesurau lliniaru corfforedig a amlinellir yn y CEMP. Rhagwelir y byddai
arwyddocâd yr effeithiau’n ddibwys.
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Effeithiau Gweithredol
149

Byddai effeithiau perygl o lifogydd yn ystod y cyfnod gweithredol yn ddibwys
i’r Datblygiad Arfaethedig ac i drydydd partïon a achosir gan y Datblygiad
Arfaethedig. Gallai’r un polyn a osodir ar orlifdir Afon Elwy achosi cynnydd
bychan posibl yn y perygl o lifogydd i lawr yr afon pe bai llifogydd eithafol yn
achosi iddo gael ei olchi i ffwrdd. Byddai’r perygl hwn yn cael ei gyfyngu i
ardal i fyny’r afon o gored a phont ffordd Bont-newydd ac ni fyddai dim eiddo
mewn perygl yn y naill leoliad na’r llall. Mae effeithiau’r perygl o lifogydd a
ragwelir yn ddibwys.

150

Mae’n annhebygol y byddai unrhyw effaith ar ansawdd dŵr gan mai
mynediad achlysurol yn unig fyddai ei angen at y Datblygiad Arfaethedig. Ni
fyddai hyn yn achosi erydu sylweddol nac yn achosi perygl o lygredd. Ni
ragwelir y bydd angen rhoi unrhyw driniaeth i’r polion na’r offer, felly ni fyddai
dim cemegau na sylweddau a allai lygru’n cael eu defnyddio ar hyd y llwybr
yn ystod y cam gweithredol. Byddai effeithiau ar ansawdd dŵr yn ystod
unrhyw waith cynnal a chadw’n cael eu lleihau drwy fabwysiadu’r mesurau
lliniaru corfforedig a amlinellwyd yn y CEMP.
Rhagwelir y byddai
arwyddocâd yr effeithiau ar ansawdd dŵr yn ddibwys.

Effeithiau Cronnol
151

Ceir yr asesiad cronnol ym Mhennod 9. Nid yw dim o’r effeithiau cronnol a
ragwelir yn fwy na’r effeithiau a ragwelir a ddisgrifiwyd uchod.

PENNOD 10: DEFNYDD TIR AC AMAETHYDDIAETH
152

Mae Pennod 1016 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio’r asesiad o
effeithiau amgylcheddol arwyddocaol tebygol y Datblygiad Arfaethedig ar
ddefnydd tir ac amaethyddiaeth ac mae’n cynnwys disgrifiad o fesurau
lliniaru i osgoi neu leihau effeithiau.

153

Bu’r asesiad yn ystyried y pynciau canlynol wrth asesu unrhyw effeithiau
arwyddocaol tebygol ar ddefnydd tir:

16



colli tir ac effeithiau dros dro neu barhaol ar ddaliadau tir o safbwynt
arferion amaethyddol;



effeithiau ar gynlluniau amaeth-amgylcheddol;



effeithiau ar ddaeareg ac amodau tir; ac



effeithiau a achosir drwy atal neu oedi caniatâd cynllunio neu
ddyraniadau mewn cynlluniau (gan gynnwys ardaloedd diogelu
mwynau) rhag cael eu datblygu’n rhannol neu yn eu cyfanrwydd (er
enghraifft, drwy gyfyngu ar y potensial i ddatblygu).

Dogfen DCO Cyf 6.10
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Gwaelodlin Amgylcheddol
Defnydd Tir ac Amaethyddiaeth
154

Mae’r defnydd tir yn ardal yr astudiaeth yn ddefnydd amaethyddol yn bennaf
gyda chymysgedd o borfeydd ar gyfer pori a thir âr. Mae Coedwig
Clocaenog, planhigfa gonifferaidd fawr ar gyrion deheuol Terfynau’r
Gorchymyn. Mae ansawdd y tir amaethyddol yn Radd 3 gyda pheth Gradd 4.

155

Mae nifer o dirfeddianwyr yn cymryd rhan yn y cynllun amaeth-amgylcheddol
Glastir.

Daeareg ac Amodau Tir
Creigwely
156

Mae llawer o’r ardal a ddiffinnir gan Derfynau’r Gorchymyn yn graig laid
Silwraidd, carreg silt a thywodfaen ond mae’r rhain yn ildio’u lle yn y gogledd
i galchfaen Carbonifferaidd mwy diweddar. Mae ffawtiau mawr yn y creigiau i
gyd. Mae creigwely’n bresennol ar yr wyneb mewn rhai mannau.

Gwaddodion Arwynebol
157

Mae’r gwaddodion arwynebol o dan Derfynau’r Gorchymyn yn cynnwys clogglai a llifwaddodion (afonol) yn bennaf.

Safleoedd Dynodedig
158

Mae SoDdGA Coedydd ac Ogofâu Elwy a Meirchion wedi’i leoli 5 km i’r
gogledd orllewin o Ddinbych, i’r gogledd o bentref Henllan. Mae’r safle o
ddiddordeb, yn rhannol oherwydd diddordeb daearegol a phalaeontoleg
Ogofâu Galltfaenan, Cefn a Phontnewydd.

159

Mae pedwar safle Adolygiad Cadwraeth Daearegol (GCR) o fewn y SoDdGA
hwn ac maent yn bwysig oherwydd y gwaddodion o Oes yr Iâ a’r ffosilau
mamalaidd asgwrn cefn a geir yn yr ogofâu. Mae Ogof Pontnewydd o bwys
rhyngwladol am ei chofnod Pleistocene sy’n cynnwys tystiolaeth o’r
gweddillion dynol hynaf a ddarganfuwyd yng Nghymru.

Hydroddaeareg
160

Mae’r rhan fwyaf o Derfynau’r Gorchymyn yn gorwedd dros ddyfrhaen
cynhyrchiant isel sy’n gysylltiedig â chreigwely Ffurfiant Elwy . Mae hyn yn
newid mewn hydroddaeareg sy’n cyd-fynd â’r newid mewn ffurfiant creigwely
ym mhen gogleddol y llwybr ac o Bolyn 193, mae Terfynau’r Gorchymyn
uwchben dyfrhaen cynhyrchiant cymedrol.

Amodau Tir
161

Cyn dechrau adeiladu byddai peiriannydd geodechnegol yn cerdded dros y
safle i asesu’r perygl posibl i sefydlogrwydd llethrau a pheryglon eraill sy’n
gysylltiedig â’r tir.

162

Mae’r amodau tir yn addas ar y cyfan ar gyfer adeiladu’r Datblygiad
Arfaethedig, er bod rhai mannau lle mae’r tir yn wan / rhydd ac mae
creigwely bas neu agos at yr wyneb yn golygu efallai y bydd yn rhaid cael
dyluniadau arbennig ar gyfer y sylfeini neu dechnegau gosod arbennig.
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Dyraniadau Mwynau
163

Mae tir o fewn Terfynau’r Gorchymyn yn dod o fewn ardaloedd a ddynodwyd
fel rhai a ddiogelir gan Gyngor Sir Ddinbych a Chonwy.

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
Effeithiau Adeiladu
Defnydd Tir ac Amaethyddiaeth
164

Ni fyddai dim tir amaethyddol Gradd 1 na 2 (h.y. ‘y tir gorau a’r mwyaf
amlbwrpas’) yn cael ei effeithio gan y Datblygiad Arfaethedig.

165

Byddai gweithredu’r mesurau sydd wedi’u cynnwys yn y CEMP gan gynnwys
mesurau bioddiogelwch yn cyfyngu ar effeithiau tebygol y Datblygiad
Arfaethedig ac, ar y cyfan, rhagwelir y byddai arwyddocâd yr effaith andwyol
ar ddefnydd tir ac amaethyddiaeth yn ddibwys neu fychan. Byddai
tirfeddianwyr, gan gynnwys Fferm Broadleys lle byddai’r compownd
adeiladu’n cael ei leoli, yn cael iawndal am y tir na ellir ei ddefnyddio dros
dro sy’n golygu y byddai’r effeithiau economaidd ar amaethyddiaeth yn
ddibwys.

Daeareg ac Amodau Tir
166

Mae Terfynau’r Gwyriad yn osgoi SoDdGA Coedydd ac Ogofâu Elwy a
Meirchion felly ni fyddai dim effeithiau.

167

Gellir lleihau’r effeithiau ar briddoedd drwy weithredu’r mesurau sydd wedi’u
cynnwys yn y CEMP ac ar y cyfan rhagwelir y bydd yr arwyddocâd andwyol
yn fychan.

Effeithiau Gweithredol
Amaethyddiaeth
168

Pan fydd yn weithredol, byddai'r tir na ellir ei ddefnyddio i’w ddiben
presennol yn llai na’r tir sydd ei angen ar gyfer adeiladu. Byddai’r tir a
gymerir yn uniongyrchol yn cael ei gyfyngu i ôl troed y polion newydd eu codi
a byddai cyfyngiadau’n cael eu gosod ar yr hyn y gellir ei dyfu o dan y Llinell
Uwchben 132 kV a pha beiriannau y gellir eu defnyddio. Gall hyn fod yn
anghyfleus i waith amaethyddol, yn enwedig wrth aredig, chwistrellu,
cynaeafu a lladd gwair. Byddai’r tirfeddiannwr yn cael iawndal gan SP
Manweb am unrhyw effeithiau ar hyfywedd economaidd gweithrediadau
amaethyddol felly byddai’r effeithiau economaidd ar amaethyddiaeth yn
ddibwys.

Daeareg ac Amodau Tir
169

Oherwydd y pellter oddi wrth elfennau daearegol y SoDdGA a nodwyd
uchod (Coedydd ac Ogofâu Elwy a Meirchion), ni fyddai dim effeithiau
arwyddocaol ar y safleoedd hyn sydd wedi’u dynodi o ganlyniad i’w
diddordeb daearegol. Mewn mannau eraill mae natur y Datblygiad
Arfaethedig yn golygu na fyddai dim effeithiau ar y ddaeareg nac amodau tir
yn ystod y gweithrediad.
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Dyraniadau Cynllunio
170

Mae’r llwybr yn mynd drwy ardaloedd sy’n cael eu diogelu ar gyfer mwynau,
gan gynnwys calchfaen, tywod a graean. Ni ellir osgoi’r ardaloedd hyn yn y
rhan fwyaf o achosion. Fodd bynnag, hyd yn oed pe bai cynlluniau’n cael eu
cyflwyno i fanteisio ar y mwynau hyn yna ni fyddai’r llinellau uwchben yn atal
gwaith echdynnu. Mae maint yr effaith ar adnoddau mwynau’n gysylltiedig
â’r ôl troed (arwynebedd y tir) sydd ei angen ar gyfer y Datblygiad
Arfaethedig. Byddai hyn yn fychan iawn ac yn cynnwys lleoliadau’r polion
cynnal yn unig. Byddai cyfran yr adnoddau a effeithid yn uniongyrchol felly’n
isel iawn. Gall effaith anuniongyrchol gael ei achosi gan y dargludyddion a
allai gyfyngu ar waith echdynnu. Fel cyfran o gyfanswm yr adnoddau, tybir
mai effaith fechan fyddai hon.

171

Mae arwyddocâd yr effaith ar ardaloedd a ddiogelir yn fychan a gellid ei
lliniaru’n ddigonol.

Effeithiau Cronnol
172

Mae’r asesiad cronnol i’w weld ym Mhennod 10. Nid oes dim o’r effeithiau
cronnol a ragwelir yn fwy na’r effeithiau a ragwelir a ddisgrifiwyd uchod.

PENNOD
11:
GYMDEITHASOL
173

EFFEITHIAU

ECONOMAIDD

Mae Pennod 1117 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio’r asesiad o
effeithiau arwyddocaol tebygol y Datblygiad Arfaethedig ar ystyriaethau
economaidd gymdeithasol a thwristiaeth. Yn benodol, mae’n ystyried yr
effeithiau andwyol posibl ar yr economi dwristiaeth leol, buddiannau busnes
a buddiannau twristiaeth, ac ar yr effeithiau buddiol ar yr economi leol o
safbwynt incwm a chreu swyddi a mwy o gwsmeriaid i fusnesau lleol.

Gwaelodlin Amgylcheddol
174

Mae poblogaeth Sir Ddinbych a Chonwy yn cynyddu ac yn heneiddio. Erbyn
2021 disgwylir y bydd dros chwarter poblogaeth Siroedd Ddinbych a Chonwy
yn oedran ymddeol. Mae gan y ddwy sir gyfran uwch na’r cyfartaledd o bobl
sy’n gweithio yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol. Mae cyfran cymharol
uchel o weithwyr llaw medrus a lefelau cyfartalog o bobl sy’n gweithio yn y
sector adeiladu. Aseswyd ardal yr astudiaeth economaidd gymdeithasol fel
un â sensitifrwydd isel, h.y. nid yw’r Datblygiad Arfaethedig yn debygol o roi
pwysau na gwyrdroi’r farchnad lafur (h.y. chwyddiant cyflogau, sgiliau,
prinder galluogrwydd a sgiliau, mewnforio llafur).

175

Yr aneddiadau mwyaf yn ardal ehangach yr astudiaeth yw Llanelwy, Dinbych
a Bodelwyddan. Mae pentrefi a phentrefannau wedi’u gwasgaru ar hyd a lled
ardal yr astudiaeth ac maent yn cynnwys pentref mawr Henllan.

17
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176

Mae dwysedd y busnesau twristiaeth o fewn 4km ardal yr astudiaeth yn
weddol isel o’i gymharu â rhannau eraill o Ogledd Cymru. Diffinnir yr
atyniadau fel rhai â statws lleol ac sy’n denu nifer isel o ymwelwyr. Mae pum
atyniad i dwristiaid yn agos at y Datblygiad Arfaethedig: Castell a Pharc
Bodelwyddan, Eglwys Gadeiriol Llanelwy a Chanolfan Ymwelwyr Llyn
Brenig, Castell Dinbych a’r Amgueddfa Gwefr heb Wifrau. Mae tua 70 o
fusnesau sy’n gysylltiedig â thwristiaeth yn Ardal yr Astudiaeth. Mae’r rhan
fwyaf o’r busnesau hyn yn fariau a bwytai ac maent yn dueddol o fod wedi’u
lleoli tua phen gogleddol Terfynau’r Gorchymyn. Mae Ardal o Harddwch
Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy tua 6km i’r
dwyrain o’r Datblygiad Arfaethedig ac maent yn gweithredu fel canolbwynt i’r
gweithgarwch twristiaeth a hamdden yn yr ardal.

177

Mae rhwydwaith eang o hawliau tramwy lleol yn ogystal â Llwybr
Rhanbarthol Bryniau Clwyd a Thaith Pererin Gogledd Cymru sydd ill dau’n
llwybrau hir sy’n cael eu hyrwyddo’n rhanbarthol. Canfu’r arolwg busnesau
twristiaeth lleol mai cerdded / ymweld ag atyniadau oedd prif weithgarwch
ymwelwyr a thwristiaid yn yr ardal.

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
Effeithiau Adeiladu
Economaidd gymdeithasol
178

Bydd y gwaith i adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig yn gofyn am nifer fechan
(tua 25 dros gyfnod o 15 mis) o weithwyr adeiladu â sgiliau a phrofiad addas.
Gall elfennau o’r cam adeiladu olygu cyfraniad gan y gweithlu lleol; fodd
bynnag, mae hyn yn debygol o fod yn ofyniad dibwys ac ni fyddai’n cael
effaith o bwys ar y gweithlu lleol. Fodd bynnag, gallai darparwyr llety lleol
elwa yn ystod y cyfnod adeiladu. Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael
effaith ddibwys / bositif fechan ar gyflogaeth yn ystod y cyfnod adeiladu.

Economi Twristiaeth
179

Canfu’r asesiad y gallai’r adeiladu effeithio ar un busnes sy’n agos at y
Datblygiad Arfaethedig, ond ar y cyfan rhagwelir y bydd yr effeithiau andwyol
ar yr economi twristiaeth leol yn ddibwys / isel.

Effeithiau Gweithredol
Economaidd gymdeithasol
180

Ychydig iawn o waith cynnal a chadw fydd ei angen fel arfer ar linellau
uwchben sydd ar bolion pren a byddai hyn yn cael ei wneud gan staff SP
Manweb neu gan staff cwmnïau arbenigol ac ni fyddai’n creu swyddi tymor
hir i’r ardal leol. Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith ddibwys ar
gyflogaeth pan fyddai’n weithredol.
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Twristiaeth
181

Cynhaliwyd arolwg o fusnesau twristiaeth i feintioli’r effaith bosibl o fewn yr
economi leol ar fusnesau sy’n gysylltiedig â thwristiaeth a allai gael eu
heffeithio gan y Datblygiad Arfaethedig. Roedd yr arolwg yn cynnwys
darparwyr llety ac atyniadau i dwristiaid. Defnyddiwyd yr arolwg i gael barn y
gymuned fusnes o fewn Ardal yr Astudiaeth a gellir ei ddefnyddio hefyd i
gynrychioli barn twristiaid, ymwelwyr a defnyddwyr y cyfleusterau ac
adnoddau eraill i ymwelwyr o fewn Ardal yr Astudiaeth yn ystod y tymor
cyfan.

182

Mae canlyniadau’r arolwg o fusnesau twristiaeth a sail tystiolaeth ymchwil
cymharydd yn dangos y byddai presenoldeb y llinell uwchben arfaethedig yn
cael effaith andwyol ddibwys / isel ar berfformiad busnesau lleol neu
dwristiaeth ehangach yng Ngogledd Cymru. Roedd y rhan fwyaf o’r
ymatebwyr yn cydnabod bod presenoldeb llinellau uwchben ar bolion pren
yn nodwedd gyffredin o gefn gwlad, er bod rhai pryderon wedi’u mynegi am
yr effaith weledol bosibl ar yr ardal ac a fyddai hyn yn atal ymwelwyr a
thwristiaid rhag dychwelyd.

183

Fodd bynnag, gall un busnes sy’n agos iawn at y Datblygiad Arfaethedig
brofi effaith arwyddocaol am ei fod mor agos ac oherwydd yr effeithiau
gweledol posibl (fel y cadarnhawyd gan ZTV y Datblygiad Arfaethedig ym
Mhennod 7).

Effeithiau Cronnol
184

Nid oes asesiad cronnol o effeithiau economaidd gymdeithasol ac ar
dwristiaeth wedi’i baratoi ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. Byddai cyfuno’r
Datblygiad Arfaethedig â’r datblygiadau mawr eraill yn yr ardal, a allai o
bosibl gael llawer mwy o effaith, yn gamarweiniol yn achos y prosiect hwn.

Ffactorau Economaidd gymdeithasol
185

Ni thybiwyd y byddai paratoi asesiad cronnol o’r farchnad lafur yn berthnasol
yn achos y prosiect hwn. Mae angen lefel isel o lafur arbenigol ar y
Datblygiad Arfaethedig. Ni fyddai cyfuno’r Datblygiad Arfaethedig â
phrosiectau adeiladu cyfagos eraill yn cynhyrchu canlyniadau ystyrlon.

Twristiaeth
186

Effaith weledol yw’r ffactor a grybwyllwyd amlaf gan yr ymatebwyr yn yr
arolwg busnes. Dywed Pennod 7 ‘Y Dirwedd ac Asesiad Gweledol’ ‘nid yw
cyfraniad Prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru at gyfanswm yr
effeithiau cronnol gweledol ac ar y dirwedd yn arwyddocaol.’ Ni thybir fod
effaith gyffredinol y Datblygiad Arfaethedig ar dwristiaeth (yn seiliedig ar
ganfyddiadau’r asesiad o’r effeithiau gweledol ac ar y dirwedd) yn
arwyddocaol.
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PENNOD 12: TRAFFIG
187

Mae Pennod 1218 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio effeithiau
amgylcheddol arwyddocaol tebygol y Datblygiad Arfaethedig ar draffig a
thrafnidiaeth, ac mae’n cynnwys disgrifiad o fesurau lliniaru i osgoi neu
leihau effeithiau.

Gwaelodlin Amgylcheddol
188

Byddai’r Datblygiad Arfaethedig, wrth iddo redeg yn fras o’r de i’r gogledd, yn
croesi’r A543 sy’n cysylltu’r A5 â Dinbych, yn ogystal â rhai ffyrdd dosbarth B
ac is-ffyrdd. Heblaw am yr A543, mae’r rhan fwyaf o’r rhain o bwys lleol yn
unig. Byddai nifer o’r ffyrdd dosbarth A, a rhai o’r is-ffyrdd, yn rhan o’r llwybr
a ddefnyddid gan draffig adeiladu. Defnyddiwyd Cyfrifwyr Traffig Awtomatig
(ATC) i asesu gwaelodlin llif y traffig ar hyd y ffyrdd hyn.

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
Effeithiau Adeiladu / Datgomisiynu
189

Byddai cynnydd bychan yn llif y traffig ar ffyrdd lleol yn agos at y Datblygiad
Arfaethedig. Byddai’r cynnydd hwn yn gysylltiedig â chreu mynedfeydd (gan
gynnwys gosod cerrig dros dro ar lwybrau mynediad) a chompownd
adeiladu’r safle yn Fferm Broadleys, tyllu sylfeini’r polion, gosod y polion a
dargludyddion, adfer safle’r compownd adeiladu, adfer y mynedfeydd a
symudiadau cerbydau’r gweithwyr adeiladu.

190

Byddai’r polion yn cael eu cludo ar gerbydau HGV i’r compownd adeiladu yn
Fferm Broadleys a mannau storio dros dro yng Nghlocaenog a Llanelwy.
Oddi yno byddant yn cael eu cludo i fannau lle rhoddir y polion i orwedd neu
i safleoedd codi’r polion. Bydd dargludyddion yn cael eu cludo ar ddrymiau
cebl ar gerbydau amlbwrpas.

191

Defnyddiwyd cyfarwyddyd yn TAN 1819 ynghyd â “Guidance on Transport
Assessment” (GTA) yr Adran Drafnidiaeth. Mae’r dogfennau hyn yn gosod
trothwyon a meini prawf ar gyfer asesu datblygiadau newydd.

192

Nid yw’r asesiad wedi canfod dim lleoliadau lle byddai’r cynnydd yn llif y
traffig yn dod yn agos at y trothwyon a’r meini prawf yn y cyfarwyddyd.
Rhagwelir felly y bydd yr effeithiau’n ddibwys.

193

Byddai gweithredu’r mesurau rheoli a’r arferion gweithio a amlinellwyd yn y
CEMP yn lleihau effeithiau traffig adeiladu a rhagwelir y byddai arwyddocâd
yr effeithiau andwyol yn rhai tymor byr ac yn ddibwys neu fychan.

Effeithiau Gweithredol
194

Pan fyddai’n weithredol, ychydig iawn o symudiadau traffig y byddai’r
Datblygiad Arfaethedig yn ei gynhyrchu a rhagwelir y byddai’r effeithiau
gweithredol yn ddibwys.
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Polisi Cynllunio Cymru, Nodyn Cyngor Technegol 18, Trafnidiaeth (Mawrth 2007))
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Effeithiau Cronnol
195

Dangosir yr asesiad cronnol ym Mhennod 12. Nid oes dim o’r effeithiau
cronnol a ragwelir yn fwy na’r effeithiau a ragwelir a ddisgrifiwyd uchod.

PENNOD 13: ALLYRIADAU
Cyflwyniad
196

Mae Pennod 1320 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio asesiad o effeithiau
arwyddocaol tebygol y Datblygiad Arfaethedig a fyddai’n deillio o allyriadau
(sŵn a dirgryniadau, ansawdd yr aer a gwastraff) ac mae’n cynnwys
disgrifiad o fesurau lliniaru i osgoi a lleihau effeithiau..

197

Cadarnhaodd y Farn Gwmpasu y gellid cael gwared ar effeithiau posibl a
fyddai’n deillio o sŵn a dirgryniadau, gwastraff ac effeithiau ar ansawdd yr
aer yn ystod gweithrediad y Datblygiad Arfaethedig o gwmpas yr asesiad.

Gwaelodlin Amgylcheddol
198

Mae’r Datblygiad Arfaethedig wedi’i leoli mewn ardal wledig, ac agosrwydd
at ffyrdd yw’r ffactor sy’n dylanwadu fwyaf ar y lefelau sŵn presennol. Byddai
lefelau sŵn yn ystod y dydd yn isel ar hyd y rhan fwyaf o’r llwybr. Mae’r ardal
lle mae’r Datblygiad Arfaethedig wedi’i leoli’n un wledig. Mae lefelau nitrogen
ocsid a sylffwr deuocsid a llygrwyr aer eraill a gysylltir â llygredd diwydiannol
a cherbydau’n isel.

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
Effeithiau Adeiladu / Datgomisiynu
Sŵn a Dirgryniadau
199

Y prif ffynonellau sŵn fyddai symudiadau cerbydau adeiladu drwy ardaloedd
preswyl sy’n agos at y safleoedd adeiladu ac ar hyd llwybr y Datblygiad
Arfaethedig, safleoedd lle byddai coed yn cael eu torri, a lle defnyddid
peiriannau i osod y polion.

200

Nodwyd pum eiddo lle rhagwelir y byddai lefelau’r sŵn yn ddigon uchel i fod
angen gweithredu mesurau lliniaru penodol i sicrhau na fyddai unrhyw
effeithiau’n arwyddocaol yn cael eu hachosi. Mewn mannau eraill, byddai
gweithredu’r dulliau adeiladu a nodwyd yn y CEMP yn sicrhau na fyddai dim
effeithiau andwyol arwyddocaol yn deillio o adeiladu na datgomisiynu’r
Datblygiad Arfaethedig.

201

Ni chanfuwyd dim effeithiau arwyddocaol yn achos dirgryniadau.

Ansawdd yr Aer
202

20

Mae effeithiau amgylcheddol posibl yn cael eu cysylltu’n bennaf â
chynhyrchu a gwasgaru llwch a deunydd gronynnol yn yr awyr, yn ogystal ag
allyriadau o draffig adeiladu.
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Crynodeb Annechnegol

Byddai gweithredu’r dulliau adeiladu a roddir yn y CEMP yn sicrhau na
fyddai dim effeithiau andwyol arwyddocaol yn deillio o adeiladu na
datgomisiynu’r Datblygiad Arfaethedig. Gall arwyddocâd yr effaith fod
ychydig yn fwy yng nghompownd adeiladu Fferm Broadleys; fodd bynnag
rhagwelir y byddai’r effeithiau’n dal i fod yn is na’r trothwy arwyddocâd.

Gwastraff
204

Byddai’n rhaid i’r prif gontractwr ddatblygu Cynllun Rheoli Gwastraff Safle, a
fydd yn creu’r fframwaith ar gyfer rheoli’r gwastraff a gynhyrchir yn ystod y
broses adeiladu. Y nod fyddai lleihau faint o wastraff a gynhyrchir a
chynyddu effeithlonrwydd adnoddau drwy weithredu’r hierarchaeth gwastraff
(lleihau – ailddefnyddio – ailgylchu – gwaredu cyfrifol).

205

Bydd y dull hwn ynghyd â gweithredu’r dulliau adeiladu a geir yn y CEMP a’r
Cynllun Rheoli Gwastraff Safle yn sicrhau na fyddai dim effeithiau andwyol
arwyddocaol yn deillio o adeiladu na datgomisiynu’r Datblygiad Arfaethedig.

Effeithiau Cronnol
206

Oherwydd natur linol y gweithiau sy’n gysylltiedig â’r Datblygiad Arfaethedig
a’r cebl tanddaearol, a’r symud cymharol gyflym heibio unrhyw
dderbynyddion sensitif, byddai unrhyw amlygiad i sŵn yn cael ei gyfyngu i
gyfnod byr a fyddai’n annhebygol o fod yn fwy nag ychydig ddyddiau o
gyfanswm y contract adeiladu, ac felly nid oes llawer o berygl y byddai hyn
yn cyd-daro â sŵn o weithiau datblygu eraill; felly ni ragwelir dim effeithiau
cronnol.

PENNOD 14: MEYSYDD TRYDANOL A MAGNETIG
207

Mae Pennod 1421 y Datganiad Amgylcheddol yn disgrifio effeithiau
amgylcheddol arwyddocaol tebygol y Datblygiad Arfaethedig o safbwynt
meysydd trydanol a magnetig (EMF), ac mae’n cynnwys disgrifiad o fesurau
lliniaru i leihau neu osgoi effeithiau.

208

Mae EMFau yn cael eu cynhyrchu’n naturiol ac o ganlyniad i weithgarwch
dynol. Mae gan y ddaear faes magnetig (a gynhyrchir gan gerrynt yn ddwfn
yng nghraidd tawdd y blaned) a maes trydanol (a gynhyrchir gan
weithgarwch trydanol yn yr amgylchedd, fel stormydd o fellt a tharanau).

209

Mae meysydd trydanol yn cael eu hachosi gan foltedd. Foltedd yw’r pwysedd
sydd wrth wraidd llif trydanol. Gellir ei gymharu â phwysedd dŵr mewn pibell
rwber. Mae foltedd y trydan yng nghartrefi’r DU yn 230 folt (V), ond y tu allan
i gartrefi mae’n cael ei ddosbarthu mewn foltedd uwch, rhwng 11,000 folt
(sydd fel arfer yn cael ei ysgrifennu fel 11kV) a hyd at 400,000 folt (400kV).
Ar y cyfan, yr uchaf yw’r foltedd yr uchaf fydd y maes trydanol. Mesurir
meysydd trydanol mewn foltiau y metr (V/m).

210

Mae meysydd magnetig yn cael eu cynhyrchu gan gerrynt, sef llif trydan.
Gellir cymharu cerrynt, sy’n ei fesur mewn amperau neu amp, â llif dŵr
mewn pibell rwber pan fydd y ffroenell yn agored. Fel arfer, yr uchaf fydd y
cerrynt, yr uchaf fydd y maes magnetig. Mesurir meysydd magnetig mewn
microtesla (μT).
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211

Nid yw corff y dystiolaeth wyddonol dros sawl degawd o ymchwil wedi profi
bod cysylltiad achosol rhwng EMF a chanser neu unrhyw glefyd arall. Mae
Public Health England yn cynghori Llywodraeth y DU ar safonau gwarchod
ar gyfer amlygiad i ymbelydredd di-ïoneiddio, gan gynnwys EMF sy’n deillio
o linellau uwchben. Mae Public Health England yn parhau i adolygu ymchwil
wyddonol newydd a / neu astudiaethau a all gysylltu amlygiad i EMF â
phroblemau iechyd amrywiol ac mae’n darparu cyngor i’r Adran Iechyd ar yr
angen posibl i gyflwyno rhagor o fesurau rhagofalus.

212

Nid yw’r Adran Iechyd o’r farn bod EMF llinellau uwchben yn berygl
sylweddol i weithrediad rheoliaduron y galon. Nid oes fawr ddim tystiolaeth
bod amlygiad cnydau, anifeiliaid fferm neu ecosystemau i EMF llinellau
uwchben yn achosi unrhyw ganlyniadau amaethyddol arwyddocaol.

213

Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod cyflwyno ‘coridorau’ o amgylch llinellau
uwchben ar sail EMF ac mae o’r farn bod yr opsiwn hwn yn anghymesur yng
ngoleuni’r dystiolaeth sydd ar gael ar y perygl posibl i iechyd.

Asesu a Rhagweld Pwysigrwydd Effeithiau Gweddilliol
Tebygol
214

Cafodd effeithiau posibl yn deillio o EMF yn ystod adeiladu’r Datblygiad
Arfaethedig eu tynnu o gwmpas yr asesiad yn ystod cwmpasu’r EIA.

Effeithiau Gweithredol
215

Mae’r Datblygiad Arfaethedig wedi’i leoli mewn ardal wledig sydd eisoes yn
cynnwys asedau trydanol sy’n cynhyrchu EMF ac sydd hefyd â lefel gefndir
o EMF sy’n digwydd yn naturiol.

216

Mae dyluniad y Datblygiad Arfaethedig yn cydymffurfio â therfynau amlygiad
y Llywodraeth, ond oherwydd pryderon a godwyd gan y cyhoedd ac
asiantaethau’r llywodraeth, mae SP Manweb wedi asesu lefelau’r EMF a
ragwelir i ddangos tystiolaeth mai dyna fyddai’r achos.

217

Cadarnhaodd yr asesiad y byddai uchafswm yr EMF a gynhyrchid gan y
Llinell Uwchben 132 kV arfaethedig yn llai na therfynau amlygiad perthnasol
y Llywodraeth.

218

Nid oes isafswm pellter ochrol gofynnol o’r Llinell Uwchben 132 kV er mwyn
sicrhau cydymffurfiad. O’r herwydd nid yw cydymffurfiad o’r fath yn ddibynnol
ar union lwybr y Datblygiad Arfaethedig, sy’n golygu pe bai’r Llinell Uwchben
132 kV yn cael ei symud o fewn Terfynau’r Gwyriad, ni fyddai dim cynnydd
yn y lefelau ac ni fyddai’r effaith yn arwyddocaol.

219

Nid oes angen mesurau lliniaru gan fod y Datblygiad Arfaethedig yn
cydymffurfio â’r canllawiau presennol ar amlygu’r cyhoedd fel yr amlinellir yn
NPS EN-5. Os cydymffurfir â’r gofynion hyn, dywed NPS (EN-5) na ddylai
rhagor o fesurau lliniaru fod yn angenrheidiol.
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Effeithiau Cronnol
220

Mae SP Manweb yn sicrhau bod pob ased trydanol yn cydymffurfio â
therfynau amlygiad a pholisïau Llywodraeth y DU. Gan y byddai’r holl
ddatblygiadau arfaethedig a ystyriwyd yn yr asesiad cronnol yn cydymffurfio
â’r terfynau amlygiad hyn, rhagwelir na fyddai’r effeithiau cronnol yn
arwyddocaol.

PENNOD
15:
CRYNODEB
AMGYLCHEDDOL
221

22

O

EFFEITHIAU

Mae Pennod 1522 y Datganiad Amgylcheddol yn crynhoi effeithiau
amgylcheddol tebygol y Datblygiad Arfaethedig, gan gynnwys unrhyw
effeithiau cyfunol tebygol, a chrynodeb o’r effeithiau cronnol.
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