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1. CRYNODEB
1.1. Crynodeb
1.1.1.

Fel gweithredwr y rhwydwaith dosbarthu yng Ngogledd Cymru, mae
dyletswydd gyfreithiol ar SP Manweb i gysylltu ffynonellau newydd o
drydan â’r rhwydwaith trydan cenedlaethol. Mae pedair fferm wynt yn
cael eu cynnig a’u cydsynio yn yr ardal yng nghyffiniau Clocaenog, a
Phrosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru (y ‘Prosiect’) yw
prosiect SP Manweb i gysylltu’r ffermydd gwynt hyn â’r rhwydwaith
trydan cenedlaethol.

1.1.2.

Mae’r Prosiect, lle bydd angen cysylltiad â chapasiti o 132kV, yn cael ei
gyfrif fel Prosiect Seilwaith Cenedlaethol ei Arwyddocâd (‘NSIP’) yn ôl
Deddf Cynllunio 2008 (fel y’i diwygiwyd) (y ‘Ddeddf’). Yn ôl y Ddeddf
mae’n ofynnol bod NSIPau yn cynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio â
chyrff statudol penodol, pobl â buddiant yn y tir (‘PIL’) a’r gymuned leol.
Mae’r Adroddiad Ymgynghori hwn yn rhoi manylion am yr ymgynghoriad
a gynhaliwyd, yr adborth a gafwyd, y sylw a roddwyd i’r adborth hwnnw a
sut y mae wedi effeithio ar y Prosiect.

1.1.3.

Er 2012, mae SP Manweb wedi cynnal tri cham ymgynghori ar y
Prosiect â chyrff statudol penodol, PILau a’r gymuned leol. Roedd dau
gam cyntaf yr ymgynghoriad cyn ymgeisio yn ymgynghoriad ‘anstatudol’
iteraidd a ddefnyddiwyd i helpu i fireinio’r Datblygiad Arfaethedig o blith
yr opsiynau ar gyfer coridorau llwybr, i goridor llwybr a ffefrir, i aliniad
llwybr arfaethedig. Ceir crynodeb o’r camau ymgynghori hyn ym
Mhenodau 6, 7 ac 8.

1.1.4.

Yn 2014, cynhaliodd SP Manweb ymgynghoriad statudol ar y Datblygiad
Arfaethedig o dan adrannau 42, 47 a 48 y Ddeddf. Cynhaliwyd yr
ymgynghoriad hwn ar aliniad(au) llwybr arfaethedig y Prosiect, gan
gynnwys dau opsiwn ar gyfer llwybr ger pentref Henllan. Dechreuodd yr
ymgynghoriad ar 20 Mawrth 2014. Daeth ymgynghoriad Adran 48 y
Ddeddf i ben ar 18 Mai 2014. Yn dilyn cais gan David Jones (AS
Gorllewin Clwyd) cafodd yr ymgynghoriad ar adran 42 ac adran 47 y
Ddeddf ei ymestyn tan 28 Mehefin 2014. Roedd y cyfnod ymgynghori
felly yn 101 diwrnod. Ceir rhagor o wybodaeth am yr estyniad hwn yn
Adran 10.7 yr adroddiad hwn.

1.1.5.

Yn ystod ymgynghoriad Cam 3 anfonwyd dros 2,000 o gylchlythyrau a
ffurflenni adborth y prosiect at gyrff statudol penodol, pobl â buddiant yn
y tir a’r gymuned leol. Ceir rhagor o wybodaeth am y gweithgarwch a
gynhaliwyd yn ystod ymgynghoriad Cam 3 yn Adrannau 9.8 a 10.8 yr
adroddiad hwn.

1.1.6.

Cynhaliodd SP Manweb saith arddangosfa gyhoeddus yn ystod
ymgynghoriad Cam 3, a fynychwyd gan 212 o bobl. Yn ychwanegol at yr
arddangosfa gyhoeddus, sefydlwyd pwyntiau gwybodaeth yn Nantglyn,
Saron, Groes, Henllan a Llanefydd. Roedd y pwyntiau gwybodaeth yn
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agored drwy gydol y cyfnod ymgynghori (o 18 Mai 2014 tan 28 Mehefin
2014) ac yno roedd modd cael gafael ar gylchlythyr y Prosiect, ffurflenni
adborth ac Adroddiad Trosolwg a gallai pobl yn y gymuned a oedd â
diddordeb ynddynt fynd â hwy adref os oeddent yn dymuno. Yn y
pwyntiau gwybodaeth hefyd roedd disgiau DVD ar gael a oedd yn
cynnwys copïau o’r holl ddogfennau ymgynghori, ac roedd modd i bobl
fynd â’r rhain adref gyda hwy hefyd.
1.1.7.

Yn ôl gofynion adran 47 y Ddeddf, lluniwyd Datganiad o Ymgynghori
Cymunedol (SoCC) a oedd yn egluro sut yr oedd SP Manweb yn
bwriadu ymgynghori â’r gymuned ac ymgynghorwyd arno â Chyngor Sir
Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Cyflwynwyd drafft ffurfiol
o’r SoCC i’r ddau gyngor ar 19 Rhagfyr 2013; y dyddiad cau cynharaf
statudol ar gyfer sylwadau (28 diwrnod ar ôl cael y ddogfen drafft) felly
oedd 16 Ionawr 2014. Cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
nad oedd ganddo sylw ffurfiol i’w wneud ar 14 Chwefror 2014 (56
diwrnod ar ôl cael y SoCC) a chafwyd sylwadau ffurfiol gan Gyngor Sir
Ddinbych ar 7 Chwefror 2014 (49 diwrnod ar ôl cael y SoCC).
Diweddarwyd y SoCC ar ôl ystyried y sylwadau a gafwyd gan yr
awdurdodau lleol ac fe’i cyhoeddwyd ar 4 Mawrth 2014.

1.1.8.

Mewn ymateb i ymgynghoriad adran 47 y Ddeddf cafwyd 529 eitem
unigol o adborth gan 461 o ymatebwyr unigryw. Cafwyd y rhain mewn
amrywiaeth o fformatau gan gynnwys ffurflenni adborth, a ddychwelwyd
drwy ddefnyddio ein cyfeiriad rhadbost ac â llaw yn ein harddangosfeydd
cyhoeddus; ffurflenni adborth a lenwyd ar-lein drwy ddefnyddio gwefan y
Prosiect; adborth ysgrifenedig arall a ddychwelwyd drwy ddefnyddio ein
cyfeiriad rhadbost; a negeseuon e-bost a anfonwyd i gyfeiriad e-bost y
prosiect.

1.1.9.

Y prif faterion a godwyd yn yr adborth a gafwyd o dan ymgynghoriad
adran 47 oedd (yn ôl pa mor aml y cawsant eu codi);
Pryderon ynghylch effaith y Prosiect ar y dirwedd;
Galwadau cyffredinol i danddaearu’r Prosiect yn rhannol neu’n gyfan gwbl;
1.1.1.Pryderon ynghylch effeithiau economaidd gymdeithasol y prosiect
gyda phwyslais penodol ar yr effaith ar y diwydiant twristiaeth yn yr ardal;
Pryderon yn ymwneud ag effaith y Prosiect ar amwynderau gweledol;
Pryderon yn ymwneud ag effaith y Prosiect ar yr amgylchedd hanesyddol,
gan gynnwys safleoedd penodol ac yn gyffredinol;
Pryderon ynghylch effaith y Prosiect ar werth eiddo;
Sylwadau’n ffafrio’r naill neu’r llall o’r opsiynau llwybr ger Henllan, neu
sylwadau ar yr opsiynau eu hunain;
Pryderon ynglŷn â’r broses ymgynghori ei hun;
Pryderon ynghylch effaith sŵn a fyddai’n deillio o’r Prosiect (yn ystod y
gwaith adeiladu a phan fyddai’n weithredol);
Sylwadau ynglŷn â’r wybodaeth amgylcheddol ragarweiniol a gyflwynwyd
yn yr adroddiad ar yr wybodaeth amgylcheddol ragarweiniol (PEIR);
Pryderon ynglŷn ag effaith y Prosiect ar gynefinoedd a bioamrywiaeth.

•
•
•
•
•
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•
•
•
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1.1.10. Nid yw’r rhestr hon o faterion a godwyd yn gyflawn. Ceir crynodeb o’r
holl ymatebion perthnasol, ynghyd â sut y mae SP Manweb wedi ymateb
iddynt ac a ydynt wedi arwain at newidiadau i’r Prosiect ai peidio yn
Adran 13.6 yr adroddiad hwn.
1.1.11. Mewn ymateb i ymgynghoriad adran 42 y Ddeddf cafwyd 56 o
ymatebion gan ymgyngoreion statudol a 49 o ymatebion gan PILau.
Roedd y sylwadau a gafwyd yn ymdrin â meysydd pwnc tebyg iawn yn
ogystal â chynnwys gwybodaeth am seilwaith presennol yr
ymgyngoreion yn yr ardal a sylwadau mwy manwl am yr wybodaeth a
amlinellwyd yn y PEIR. Ceir crynodeb o’r holl ymatebion perthnasol,
ynghyd â sut y mae SP Manweb wedi ymateb iddynt ac a ydynt wedi
arwain at newidiadau i’r Prosiect ai peidio yn Adran 12.10 yr adroddiad
hwn.
1.1.12. Yn dilyn adborth i’r ymgynghoriad Cam 3 gwnaethpwyd nifer o
newidiadau i’r prosiect a’r cais am orchymyn caniatâd datblygu (DCO).
Mae’r rhain yn cynnwys;
• Cynnwys Asesiad o’r Effaith ar Dwristiaeth llawn;
• Ehangu’r Asesiad o’r Effaith Dirweddol a Gweledol i gynnwys Asesiad o’r
Effaith ar Amwynderau Gweledol Preswyl penodol;
• Ehangu’r asesiadau o berygl llifogydd a’r effaith bosibl ar ansawdd dŵr;
• Ystyriaeth i ddiogelu mwynau;
• Dewiswyd opsiwn Hafod;
• Gwnaethpwyd mân newidiadau ar hyd y llwybrau yn dilyn trafodaethau â
PILau;
• Newidiadau yn achos dau eiddo, lle mae’r llinell uwchben arfaethedig wedi
cael ei symud 30m a 45m yn y drefn honno er mwyn lleihau’r effaith ar
amwynderau gweledol preswyl;
• Nodwyd dulliau mynediad amgen hefyd yn dilyn trafodaethau â PILau;
• Mae materion a godwyd yn gysylltiedig â’r PEIR yn cael sylw fel rhan o’r
Datganiad Amgylcheddol (ES) terfynol.
1.1.13. Ceir rhagor o wybodaeth am y newidiadau i’r Prosiect ym Mhennod 16.
1.1.14. Ceir trosolwg o’r ymgynghoriad cyn ymgeisio a gynhaliwyd ar y Prosiect
ar y dudalen nesaf.
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1.2. Trosolwg o’r ymgynghoriad cyn ymgeisio ar y Prosiect
‘Ymgynghoriad
anffurfiol’ anstatudol
Cam 1
(gweler Penodau 6 ac
8).

‘Ymgynghoriad anffurfiol’
anstatudol Cam 2
(gweler Penodau 7 ac 8)
Mehefin 2013 hyd
Gorffennaf 2013

‘Ymgynghoriad ffurfiol’
statudol Cam 3
(gweler Penodau 9, 10 ac

11).
Mawrth hyd Fehefin 2014

Ymgynghoriad
Adran 42 (gweler
Pennod 9).

Ymgysylltu rhagarweiniol
â’r awdurdodau lleol ar y
Prosiect ac
ymgynghoriadau i ddod
(gweler Adran 10.3).

Ymgynghoriad â’r
awdurdodau lleol ar
gynnwys arfaethedig y
SoCC (gweler Adran
10.3).

Cyflwyno SoCC drafft
i’r awdurdodau lleol i
gael eu sylwadau
(gweler Adran 10.4).

Ymgynghoriad
Adran 47 (gweler
Pennod 10).

Opsiynau ar gyfer
y coridor llwybr

Coridor llwybr a
ffefrir

Aliniad(au) y llwybr
a ffefrir

Cyhoeddusrwydd o
dan adran 48
(gweler Pennod 11).

Ystyried ymatebion i’r
ymgynghoriad ffurfiol
(gweler Pennod 12, 13
a 14).

Ymgysylltu ar ôl yr
ymgynghoriad ffurfiol
(gweler Pennod 15).
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