
ATODIAD C

Atodiad C - Tabl o Sylwadau a Dderbyniwyd ac Ymateb Swyddogion i’r Newidiadau Arfaethedig
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Newid

Para
Crynodeb o'r Sylw a Dderbyniwyd Cyfiawnhad am y

Sylw
Ymateb
Swyddogion

Argymhelliad

Cyffredinol
AYG001 Cyffredinol Dim twrbeini gwynt yn yr ardal hon. caniatâd am dwrbin

wedi ei roi ym Morfa
Bychan ac yn weladwy
iawn. Caniatâd wedi
gosod cynsail perygl.

Sylwadau yn gwbl
groes i'r rhai a
roddwyd o
ganlyniad i'r
Ymgynghoriad
cyntaf (sef o blaid
ynni gwynt
adnewyddadwy)

Nodi'r sylw

AYG002 Cyffredinol Dylai'r Cyngor gadw at Polisi C26. Y mae rhain yn
sylwadau ar
weithredu
polisïau'r cynllun
datblygu lleol

Nodi'r sylw

AYG003 Cyffredinol Dylai'r Cyngor gadw at Polisi C26. Y mae rhain yn
sylwadau ar
weithredu
polisïau'r cynllun
datblygu lleol

Nodi'r sylw

AYG004 Cyffredinol Dylai'r Cyngor gadw at Polisi C26. Y mae rhain yn
sylwadau ar
weithredu
polisïau'r cynllun
datblygu lleol

Nodi'r sylw

AYG005 Cyffredinol PC 26 Dim sylwad ond yn hapus i'w adael yn
nwylo Pwyllgor Cynllunio a
Chynghorwyr Gwynedd a effeithir.

Ei etholaeth yn y Parc
Cenedlaethol Eryri

Nodi'r sylwadau Dim Newid

AYG011 Cyffredinol Croesawu gwell eglurder a chryfhad y Nodi'r Sylwadau Dim Newid
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canllaw i gefnogi datblygiad a fyddai yn
arwain at fudd lleol, prosiectau a
arweinir gan y gymuned

AYG012 Cyffredinol Ni ydynt yn gweddu gyda'r ardal o
harddwch, groes i polisi Lle mae hi’n
statudol i Cynghorau warchod AHNE.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

Dim Newid

AYG020 Cyffredinol Rwyf yn llwyr gefnogi y symudiad sy’n
ceisio atal tyrbinau gwynt mawr rhag
cael eu codi ym Mhen Llŷn.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

AYG021 Cwestiynu gwerth y ddogfen, yn dilyn y caniatâd a
roddwyd drwy apêl ym
Modfel.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

Dim Newid

AYG035 Cyffredinol Mae'r Uned AHNE yn croesawu nifer o'r
mân welliannau ac ychwanegiadau i'r
ddogfen ar sail eglurdeb a chywirdeb.
Cefnogir hefyd y bwriad i gyfeirio at
faterion ychwanegol o ran ystyried
effaith datblygiadau ar y tirlun a'r
amgylchedd naturiol megis cyfeirio at
LANDMAP, ASIDOHL ayb.

Nodwyd Dim Newid

AYG036 Cyffredinol Ni ddylid caniatáu tyrbinau gwynt sy’n
fwy na 10kW / 15m yng Ngwynedd.

Mae nifer anghyfartal o
dyrbinau gwynt eisoes
yn yr ardaloedd chwilio
strategol dynodedig
yng Nghymru. Mae

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid
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Gwynedd a Môn yn
dibynnu ar dwristiaeth
ac mae pobl yn
ymweld â Chymru i
ddianc oddi wrth
ddiwydiannaeth. Er
mwyn gwarchod
twristiaeth mae’n
hollbwysig nad oes
tyrbinau yn cael eu
codi yn yr ardaloedd
prydferthaf.

AYG036 Ymgynhoria
d PC:

Dylid ymgynghori â’r holl breswylwyr ar
bob datblygiad. Dylai’r CCA ymgorffori’r
canllawiau ymgynghori a bennwyd gan
Eric Pickles – Ysgrifennydd Gwladol
dros Gymunedau ar 18 Tachwedd 2013.

Mae Tyrbinau ar y Llŷn 
yn effeithio ar Benrhyn
Llŷn yn gyffredinol.  
Mae defnyddio papur
A4 aneglur a gwlyb
sydd wedi’i lapio o
amgylch polyn i roi
gwybod i bobl am gais
cynllunio yn gwbl
annigonol.

Mae canllawiau
ymgynghori yn
wahanol yng
Nghymru. Mae
canllawiau
ymgynghori yn
berthnasol i
geisiadau mawr
(h.y. dros 50MW)
a/neu i Loegr yn
unig.

Dim newid

AYG036 Nid yw system gynllunio Gwynedd yn
bwrpasol wrth ddelio â thyrbinau gwynt.
Yng Ngwynedd maent eisoes wedi cael
eu twyllo i ganiatáu tyrbinau sydd llawer
yn rhy fawr ar gyfer yr eiddo cysylltiedig.

Mae’n amlwg nad yw’r
swyddogion cynllunio
yn dechnegol gymwys
i ddeall manylion
technegol y ceisiadau
cynllunio a gyflwynir.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

AYG036 Iawndal ar
gyfer yr eiddo
a effeithir

Dylai’r CCA bennu lefelau priodol o
iawndal am golli incwm busnes a
gostyngiadau yn y Dreth Gyngor ar gyfer
eiddo a effeithir gan dyrbinau gwynt.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau

Dim newid
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a dderbyniwyd.

Pennod 1 – Cyflwyniad
AYG026 PC1 Paragraff

newydd rhwng
1.1 a 1.2

Nid ydym yn derbyn bod “amgylchiadau
presennol” yn ystyriaeth berthnasol
ddilys

Mae hyn yn rhy amwys
o lawer ac yn
frawddeg rhy
gyffredinol.

Cytuno fod hyn yn
amwys.

Dileu’r cyfeiriad at
“amgylchiadau
presennol”. Yr ail
frawddeg i ddarllen
“Ystyriaethau
perthnasol, er
enghraifft...gellir
cynnwys polisïau
mewn cynllun
datblygu sy’n cael ei
baratoi a pholisïau
cynllunio
Llywodraeth Cymru.”

Pennod 2 – Cefndir
AYG026 PC3 Paragraff

newydd ar ôl
2.2

Dylai’r CCA roi arwydd mwy clir...o rif
capasiti a rhaniad tyrbinau gwynt o fewn
yr ardal gynllunio.

Rydym yn parhau i
feddwl fod hyn yn wan.

Mae’r meini prawf
a fabwysiadwyd yn
C26 yn darparu
arweiniad ar
ffactorau yn
ymwneud â
lleoliad. Fodd
bynnag, mae’n
bosib y bydd yr
astudiaeth a’r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
dirwedd sydd i fod
i gael ei gorffen yn
fuan yn rhoi mwy o
arweiniad ar
leoliad ardaloedd

Yn amodol ar
fabwysiadu
Astudiaeth a
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd –
cynnwys cyfeiriad
priodol at y gwaith
ym mharagraff
7.5.8a.
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sensitif.

Pennod 3 – Y Cyd-destun Polisi
AYG033 3 PC6 DIM tyrbinau gwynt o fewn yr AHNE dan

unrhyw amgylchiadau. Roedd rheswm
pam na ddewiswyd Gwynedd i gynnal
ardaloedd chwilio strategol (fel NCT 8)!
Rheswm – Yr effaith ar dirwedd
Gwynedd, ei golygfeydd a’i hanes.

Dylem fod yn anelu at
wella’r ardaloedd
gwerthfawr hyn. Isod
ceir dyfyniad o The
Rough Guide to Wales
sy’n cadarnhau bod
ein tirwedd yn bwysig.
"Perched on the rocky
fringe of western
Europe, Wales packs
a lot of physical beauty
into its small mass of
land: its mountain
ranges, lush valleys,
ragged coastline, old-
fashioned market
towns and ancient
castles all invite long
and repeated visits.
The culture, too, is
compelling, whether in
its Welsh- or English-
language
manifestations, its
Celtic or its industrial
traditions, its ancient
cornerstones of belief
or its contemporary
chutzpah. Wales often
gets short shrift in
comparison to its

Sylwadau ar y
polisi ei hun yw’r
rhain yn hytrach
na’r CCA.

Dim newid
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Celtic cousins of
Ireland and Scotland.
Neither so
internationally
renowned nor so
romantically perceived,
the country is usually
defined by its male
voice choirs and tightly
packed pit villages. But
there's far more to the
place than the
hackneyed
stereotypes and, at its
best, Wales is the
most beguiling part of
the British Isles. Even
its comparative
anonymity serves it
well: where the tourist
pound has swept away
some of the more gritty
aspects of local life in
parts of Ireland and
Scotland, reducing
ancient cultures to
misty Celtic pastiche,
Wales remains brittle
and brutal enough to
be real, and diverse
enough to remain
endlessly fascinating."

AYG033 3 PC7 Noda’r datganiad y bydd 110 megawatt 110 Megawatt erbyn Mae’r Adroddiad Cynnwys brawddeg



ATODIAD C

CCACyfeirnod
Rhif y
Newid

Para
Crynodeb o'r Sylw a Dderbyniwyd Cyfiawnhad am y

Sylw
Ymateb
Swyddogion

Argymhelliad

yn cael ei gynhyrchu o ganlyniad i greu
ynni adnewyddadwy. Mae angen mwy o
eglurder.

2020, 160 o swyddi
gweithredol a £16m i
mewn i’r economi leol.
Darparu dadansoddiad
yn y ddogfen CCA ar
sut y bydd hyn yn cael
ei gyflawni e.e. gwynt,
dŵr, solar ac ati (Mae 
gan Gyngor Wrecsam
raglen wych o ynni
solar preswyl - Mae
angen i Gwynedd
Werdd ystyried pob
dull nid gwynt yn unig).
Mae’r datganiad yn
sefyll ar ei ben ei hun
ac mae’n awgrymu y
bydd y 110 megawatt
yn cael ei ddarparu
gan Wynt ar y tir yn
unig. Os na chaiff y
datganiad hwn ei
gefnogi gyda
dadansoddiad
cynhwysfawr, bydd
datblygwyr yn gafael
yn hwn ac yn ei
ddefnyddio fel dadl o
fewn eu Datganiadau
Cynllunio/Datganiadau
Dylunio a Mynediad.

Sgopio yn nodi fod
gan Ynni Gwynt ar
y Tir y potensial i
gyfrannu hyd at
33MW (29.7%) o’r
Ynni
Adnewyddadwy
ychwanegol a
rennir ond dim ond
12.8% o swyddi
cynhyrchu a gosod
ar draws y DU a
thair swydd
gweithredol a
chynnal a chadw.

ychwanegol i
esbonio
canfyddiadau’r
adroddiad ar
gyfraniad posib ynni
gwynt ar y tir i
gapasiti a swyddi
ynni adnewyddadwy.

AYG035 3 PC8 Hefyd cefnogir y bwriad i gynnwys
paragraff newydd ar yr AHNE (PC 8).

(fel a nodwyd yn y
sylwadau gwreiddiol).

Nodwyd Dim Newid
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Fodd bynnag, credir y dylai'r paragraff ar
yr AHNE yn cynnwys cyfeiriad at
Gynllun Rheoli'r AHNE

Pennod 4 – Nodweddion Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd
Dim
Pennod 5 – Ardaloedd o Gyfyngiadau
AYG035 5 PC11 Hefyd cefnogir y bwriad i gynnwys

paragraff newydd ar y Dirwedd o
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol

Nodwyd Dim Newid

Pennod 6 – Mathau a Meintiau Tyrbinau Gwynt
AYG002 6 PC20 Dylir y Cyngor wrthod twrbeini fwy nag

11medr o fewn Ardal Tirwedd
Hanesyddol ac Ynys Enlli

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

Nodi'r sylw

AYG002 6 PC20 Gwarchod cefn gwlad - dim mwy nag
11medr o fewn tirwedd hanesyddol,
AHNE. Dim mwy nag 15medr yn
weddill o Wynedd.

Rhag achosi niwed
sylweddol i dirwedd yr
ardal

Mae'r sylwadau
hyn ar faint yn
ymwneud a pholisi
nid y CCA. Mae'r
meini prawf Polisi
C26 yn rhoi
arweiniad ar
leoliad ond o
bosibl bydd y
astudiaeth a'r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
tirwedd a gwblheir
yn y dyfodol agos
yn rhoi arweiniad

Yn ddarostyngedig i
gymeradwyaeth yr
astudiaeth a'r
strategaeth cynnwys
cyfeiriad at y
strategaeth o dan
paragraff 7.5.8a.
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pellach ar gyfer
gosodiad
ardaloedd sensitif.

AYG003 6 PC20 Dyla'r CCA nodi maint a lleoliadau
priodol tyrbeini i 11medr o fewn ardal
Tirwedd Hanesyddol ac Ynys Enlli.

Rhag achosi niwed
sylweddol i dirwedd yr
ardal

Mae'r sylwadau
hyn ar faint yn
ymwneud a pholisi
nid y CCA. Mae'r
meini prawf Polisi
C26 yn rhoi
arweiniad ar
leoliad ond o
bosibl bydd y
astudiaeth a'r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
tirwedd a gwblheir
yn y dyfodol agos
yn rhoi arweiniad
pellach ar gyfer
gosodiad
ardaloedd sensitif.

Yn ddarostyngedig i
gymeradwyaeth yr
astudiaeth a'r
strategaeth cynnwys
cyfeiriad at y
strategaeth o dan
paragraff 7.5.8a.

AYG003 6 PC20 Angen canllawiau pellachi roi cyfyngiad
rhesymol ar faint a lleoliadau addas i
dyrbinau

Rhag achosi niwed
sylweddol i dirwedd yr
AHNE

Mae'r sylwadau
hyn ar faint yn
ymwneud a pholisi
nid y CCA. Mae'r
meini prawf Polisi
C26 yn rhoi
arweiniad ar
leoliad ond o
bosibl bydd y

Yn ddarostyngedig i
gymeradwyaeth yr
astudiaeth a'r
strategaeth cynnwys
cyfeiriad at y
strategaeth o dan
paragraff 7.5.8a.
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astudiaeth a'r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
tirwedd a gwblheir
yn y dyfodol agos
yn rhoi arweiniad
pellach ar gyfer
gosodiad
ardaloedd sensitif.

AYG004 6 PC20 Dyla'r CCA nodi maint a lleoliadau
priodol tyrbeini i 11medr o fewn ardal
Tirwedd Hanesyddol ac Ynys Enlli.

Rhag achosi niwed
sylweddol i osodiad a
golygfeydd AHNE
Llyn

Mae'r sylwadau
hyn ar faint yn
ymwneud a pholisi
nid y CCA. Mae'r
meini prawf Polisi
C26 yn rhoi
arweiniad ar
leoliad ond o
bosibl bydd y
astudiaeth a'r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
tirwedd a gwblheir
yn y dyfodol agos
yn rhoi arweiniad
pellach ar gyfer
gosodiad
ardaloedd sensitif.

Yn ddarostyngedig i
gymeradwyaeth yr
astudiaeth a'r
strategaeth cynnwys
cyfeiriad at y
strategaeth o dan
paragraff 7.5.8a.

AYG004 6 PC20 Angen canllawiau pellachi roi cyfygniad
rhesymol ar faint a lleoliadauaddas i
dyrbinau

Rhag achosi niwed
sylweddol i osodiad a
golygfeydd AHNE

Mae'r sylwadau
hyn ar faint yn
ymwneud a pholisi

Yn ddarostyngedig i
gymeradwyaeth yr
astudiaeth a'r
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Llyn nid y CCA. Mae'r
meini prawf Polisi
C26 yn rhoi
arweiniad ar
leoliad ond o
bosibl bydd y
astudiaeth a'r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
tirwedd a gwblheir
yn y dyfodol agos
yn rhoi arweiniad
pellach ar gyfer
gosodiad
ardaloedd sensitif.

strategaeth cynnwys
cyfeiriad at y
strategaeth o dan
paragraff 7.5.8a.

AYG007 6 PC20 Cyfyngiad penodol o 11-15m ar uchder
tyrbinau masnachol yw’r unig ffordd sicr
o gyfyngu effaith niweidiol tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, yn cynnwys yr
AHNE.

Nid gwrthwynebiadau
lleol yn unig, ond dylai
asesiad esblygu o
enillion gostyngol
buddsoddiadau mawr
mewn tyrbinau gwynt,
berswadio’r cynllunwyr
i wrthod unrhyw fwriad
pellach o adeiladu’r
strwythur enfawr a
argymhellir. Fel y
gwyddoch: Nid yw’r
diffiniad presennol o
gynllun ‘bach’ yn
addas. Mae’r cynnig i
gynyddu’r uchder i
74m ym Modfel yn

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.
Nid oedd yr apêl
wedi ystyried y
CCA drafft.

Dim newid
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warthus.

AYG008 6 PC20 Yr unig ffordd resymol i sicrhau
cyfyngu ar effaith niweidiol y tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, gan gynnwys
gosodiad yr AHNE, ydi cynnwys
canllaw polisi fydd yn cyfyngu uchder
tyrbinau i 11 - 15 medr o uchder. '

Mae’r penderfyniad i
ganiatáu’r tyrbin 74m
o uchel ym Modfel ar
apêl a hynny yn groes i
wrthwynebiad lleol
chwyrn, yn profi bod y
diffiniad presennol yn
y CCA o 'gynllun bach'
yn gyfangwbwl
annigonol.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd. Ni
chymerwyd i
ystyriaeth y drafft
CCA yn yr apel.

Dim Newid

AYG009 6 PC20 Cyfyngiad penodol o 11-15m ar uchder
tyrbinau masnachol yw’r unig ffordd sicr
o gyfyngu effaith niweidiol tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, yn cynnwys yr
AHNE.

Ystyried apêl am
dyrbin gwynt 74m ym
Modfel, yn groes i
wrthwynebiad lleol
oedd bron yn unfrydol
yn dangos nad yw’r
diffiniad presennol o
gynllun ‘bach’ yn
ddigonol

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.
Nid oedd yr apêl
wedi ystyried y
CCA drafft.

Dim newid

AYG010 6 PC20 Yr unig ffordd resymol i sicrhau
cyfyngu ar effaith niweidiol y tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, gan gynnwys
gosodiad yr AHNE, ydi cynnwys
canllaw polisi fydd yn cyfyngu uchder
tyrbinau i 11 - 15 medr o uchder. '

Mae’r penderfyniad i
ganiatáu’r tyrbin 74m
o uchel ym Modfel ar
apêl a hynny yn groes i
wrthwynebiad lleol
chwyrn, yn profi bod y
diffiniad presennol yn
y CCA o 'gynllun bach'
yn gyfangwbwl
annigonol.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd. Ni
chymerwyd i
ystyriaeth y drafft
CCA yn yr apel.

Dim Newid

AYG012 6 PC20 Dylsa taldra y turbeinni yma cael ei Dim tystiolaeth Dim Newid
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cwtogi i tua 14m gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

AY013 PC20 Cyfyngiad penodol o 11-15m ar uchder
tyrbinau masnachol yw’r unig ffordd sicr
o gyfyngu effaith niweidiol tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, yn cynnwys yr
AHNE.

Nodaf ag
anghrediniaeth, y
caniatawyd y tyrbin
gwynt 74m ym Modfel
yn yr apêl, yn groes i
wrthwynebiad lleol
oedd bron yn unfrydol.
Pwysleisia hyn bod y
diffiniad presennol o
gynllun ‘bach’ yn gwbl
annigonol.
Ymddengys bod
tirfeddianwyr
breintiedig penodol,
sefydliadau ariannol
allanol a buddsoddwyr
yn y ‘ddinas’ yn cael
eu hystyried yn
bwysicach na’r bobl
sy’n byw ym Mhen
Llŷn.  

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.
Nid oedd yr apêl
wedi ystyried y
CCA drafft.

Dim newid

AYG014 6 PC20 Yr unig ffordd resymol i sicrhau
cyfyngu ar effaith niweidiol y tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, gan gynnwys
gosodiad yr AHNE, ydi cynnwys
canllaw polisi fydd yn cyfyngu uchder
tyrbinau i 11 - 15 medr o uchder. '

Mae’r penderfyniad i
ganiatáu’r tyrbin 74m
o uchel ym Modfel ar
apêl a hynny yn groes i
wrthwynebiad lleol
chwyrn, yn profi bod y
diffiniad presennol yn

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd. Ni
chymerwyd i
ystyriaeth y drafft
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y CCA o 'gynllun bach'
yn gyfangwbwl
annigonol.

CCA yn yr apel.

AYG015 6 PC20 Yr unig ffordd resymol i sicrhau
cyfyngu ar effaith niweidiol y tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, gan gynnwys
gosodiad yr AHNE, ydi cynnwys
canllaw polisi fydd yn cyfyngu uchder
tyrbinau i 11 - 15 medr o uchder. '

Mae’r penderfyniad i
ganiatáu’r tyrbin 74m
o uchel ym Modfel ar
apêl a hynny yn groes i
wrthwynebiad lleol
chwyrn, yn profi bod y
diffiniad presennol yn
y CCA o 'gynllun bach'
yn gyfangwbwl
annigonol.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd. Ni
chymerwyd i
ystyriaeth y drafft
CCA yn yr apel.

Dim Newid

AYG016 6 PC20 Yr unig ffordd resymol i sicrhau
cyfyngu ar effaith niweidiol y tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, gan gynnwys
gosodiad yr AHNE, ydi cynnwys
canllaw polisi fydd yn cyfyngu uchder
tyrbinau i 11 - 15 medr o uchder. '

Mae’r penderfyniad i
ganiatáu’r tyrbin 74m
o uchel ym Modfel ar
apêl a hynny yn groes i
wrthwynebiad lleol
chwyrn, yn profi bod y
diffiniad presennol yn
y CCA o 'gynllun bach'
yn gyfangwbwl
annigonol.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd. Ni
chymerwyd i
ystyriaeth y drafft
CCA yn yr apel.

Dim Newid

AYG017 6 PC20 Yr unig ffordd resymol i sicrhau
cyfyngu ar effaith niweidiol y tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, gan gynnwys
gosodiad yr AHNE, ydi cynnwys
canllaw polisi fydd yn cyfyngu uchder
tyrbinau i 11 - 15 medr o uchder. '

Mae’r penderfyniad i
ganiatáu’r tyrbin 74m
o uchel ym Modfel ar
apêl a hynny yn groes i
wrthwynebiad lleol
chwyrn, yn profi bod y
diffiniad presennol yn

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd. Ni
chymerwyd i
ystyriaeth y drafft

Dim Newid
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y CCA o 'gynllun bach'
yn gyfangwbwl
annigonol.

CCA yn yr apel.

AYG018 PC20 Cyfyngiad penodol o 11-15m ar uchder
tyrbinau masnachol yw’r unig ffordd sicr
o gyfyngu effaith niweidiol tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, yn cynnwys yr
AHNE.

Ystyried apêl am
dyrbin gwynt 74m ym
Modfel, yn groes i
wrthwynebiad lleol
oedd bron yn unfrydol
yn dangos nad yw’r
diffiniad presennol o
gynllun ‘bach’ yn
ddigonol

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.
Nid oedd yr apêl
wedi ystyried y
CCA drafft.

Dim newid

AYG019 PC20 Cyfyngiad penodol o 11-15m ar uchder
tyrbinau masnachol yw’r unig ffordd sicr
o gyfyngu effaith niweidiol tyrbinau
masnachol ar y dirwedd, yn cynnwys yr
AHNE.

Ystyried apêl am
dyrbin gwynt 74m ym
Modfel, yn groes i
wrthwynebiad lleol
oedd bron yn unfrydol
yn dangos nad yw’r
diffiniad presennol o
gynllun ‘bach’ yn
ddigonol

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.
Nid oedd yr apêl
wedi ystyried y
CCA drafft.

Dim newid

AYG021 PC 20 1) Na ddylid ganiatau unrhyw dyrbein
uwch na 11medr drwy Gwynedd i gyd.

er mwyn ceisio achub
y sefyllfa

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

Dim Newid

AYG024 PC20 Mi ddylia polisi cynllunio newid o ddifri
gyda maint tyrbeini gwynt,mae 11-15
medr yn ddigonol

Gyda rhywbeth mewn
maint yn uwch nid
oes chwarae teg fod
drws nesaf neu y
fferm cyfagos yn
gorfod byw a tyrbeini

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd
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gwynt anferth,ar
ddiwedd y dydd mae y
maint yr rhai mwy na
11-15 medr yn dinistro
y gymuned yn
llwyr,mae hyn yn
digwydd ar llawr
gwlad yn barod,ond
nid yw hyn yn ddigon
o dystiolaeth ,mae yn
hwyr amser I gael
ymateb clir gyda y
tyrbeini gwynt a polisi
cadarn ar ddiwedd
dydd.Mae yn ddigalon
o feddwl fod Cyngor
Gwynedd mor araf na
fedran edrych dros eu
cymuneda ir bobol nac
ydynt eisiau eu gweld
yn eu gerddi cefn o
yndi mae hyn yn
digwydd yn barod,felly
ar ran ein cymuneda lle
mae yna
gwrthwynebiad cryf
iawn polisi cryf yn
sefyll ar 11-15 medr o
uchder ,felly mi fuasa
pawb ohonom yn cael
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y chwarae teg a byw
ein bywyda o ddydd I
ddydd gyda
charedigrwydd at ein
gilydd.Croen am
asgwrn yr ydym I gyd
ar ddiwedd y dydd ac
dim hollt yn ein
cymuneda.

AYG025 PC20 Ystyried apêl am dyrbin gwynt 74m ym
Modfel, yn groes i wrthwynebiad lleol
oedd bron yn unfrydol yn dangos nad
yw’r diffiniad presennol o gynllun ‘bach’
yn ddigonol.

Cyfyngiad penodol o
11-15m ar uchder
tyrbinau masnachol
yw’r unig ffordd sicr o
gyfyngu effaith
niweidiol tyrbinau
masnachol ar y
dirwedd, yn cynnwys
yr AHNE. Mae
adeiladu tyrbinau
mawr sy’n weladwy
hyd yn oed o draeth
Niwbwrch fel nodwedd
mewn tirwedd sydd fel
arall yn naturiol
eithriadol yn dangos
yn glir y niwed a
achoswyd dros ardal
fawr gan ddatblygiad
amhriodol.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

AYG026 PC20 6.7-6.11 Yn ein barn ni mae’r esboniad
diwygiedig yn parhau i fethu â mynd i’r
afael â’r dryswch o ran y diffiniadau o

Diffinnir y cyfyngiad
capasiti o 5W...fel
trothwy uwch. Cyfeirir

Cytuno y gellir
gwneud yr ail
frawddeg yn

Ychwanegu i
baragraff 6.6d, ail
frawddeg “Fodd
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raddfa rhwng capasiti ynni a maint
ffisegol.

at hyn ym Mholisi C26
fel cyfyngiad graddfa’r
cynllun heb esboniad
pellach. Nid yw hyn yn
dweud fod y trothwy
hwn yn unig yn
ddiffiniad derbyniol o
ran ffermydd gwynt
unigol. Mae’r prif feini
prawf cymhwyso yn
ymwneud â’r effaith
gweledol arwyddocaol
ar y dirwedd. Mae’r
egwyddor o
gyfyngiadau manwl
wedi hen sefydlu.

gliriach. bynnag yn y rhan
fwyaf o achosion ac
ym mhob achos
sy’n ymwneud â
thyrbinau sengl, y
mwyaf...”

AYG026 6 6.9 Mae hwn yn fframwaith defnyddiol a
dylai fod ynghlwm â’r polisi.

Wedi’i nodi. Dim newid

AYG026 6 6.6d Byddem yn disgwyl gweld pob cais yn
cael ei graffu ar yr un lefel yn seiliedig ar
yr astudiaethau a’r dogfennau
angenrheidiol.

Wedi’i nodi. Dim newid

AYG026 6 6.18 Dylid bod yn glir bod effaith gweledol
cronnus yn wahanol i allbwn ynni
cronnus.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

AYG027 6 PC20 Rhaid i’r CCA gynnwys cyfyngiadau
uchder ar gyfer tyrbinau gwynt wedi’u
nodi’n glir. Awgrymir cyfyngiad o 10-15m
o fewn yr AHNE.

Dyma’r unig ffordd sicr
o gyfyngu’r effaith
niweidiol mewn
ardaloedd sy’n sensitif
yn amgylcheddol a’r
AHNE yn benodol. Y

Mae’r meini prawf
a fabwysiadwyd yn
C26 yn darparu
arweiniad ar
ffactorau yn
ymwneud â

Yn amodol ar
fabwysiadu
Astudiaeth a
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
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broblem ganolog yw
bod y CCA yn parhau i
ddefnyddio trothwy o
5MW, fyddai’n galluogi
tyrbinau gwynt mor
fawr ag unrhyw le yn y
byd i gael eu
hadeiladu yng
Ngwynedd yng
nghyffiniau’r AHNE a’r
ardaloedd sensitif
eraill. Rhaid newid
hwn a chyflwyno
mesur mwy ymarferol,
dealladwy a phriodol.

lleoliad. Fodd
bynnag, mae’n
bosib y bydd yr
astudiaeth a’r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
dirwedd sydd i fod
i gael ei gorffen yn
fuan yn rhoi mwy o
arweiniad ar
leoliad ardaloedd
sensitif.

Ngwynedd –
cynnwys cyfeiriad
priodol at y gwaith
ym mharagraff
7.5.8a.

AYG028 6 PC20 Mae angen cyfyngder pendant ar uchder
tyrbeini yng Ngwynedd o 15 medr

Nid yw’r ardal ddigon
eang i dderbyn
tyrbinau mawr.
Byddai hyn yn rhoi
cadarnhad for Cyngor
Gwynedd yn cefnogi
ac yn hybu ynni
adnewyddol ond yn
bwysicach o lawer yn
gwarchod incwm
pwysicaf ein hardal sef
twristiaeth, trwy
gyfyngu effaith
gweledol tyrbinau
gwynt. Mae ffigyrau
diweddaraf yn dangos

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

Dim newid
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heb os pa mor bwysig
ydyw twristiaeth i
economi leol ein
hardal wledig.

AYG029 PC20 Hoffwn gadarnhau bod y CCA cyfredol
yn parhau i fethu â darparu diffiniad clir
neu ddigonol o beth yw cynllun ynni
gwynt ‘bach’. Dylid gosod cyfyngiadau
uchder o 10-15m.

Byddai defnyddio
trothwy 5MW yn
caniatáu tyrbinau
gwynt mor fawr ag
unrhyw le arall yn y
byd i gael eu
hadeiladu yng
Ngwynedd. Mae’n
amlwg ers ystyried
apêl am dyrbin gwynt
74m ym Modfel, oedd
yn groes i
wrthwynebiad lleol
oedd bron yn unfrydol,
nad yw’r diffiniad
presennol o gynllun
‘bach’ yn ddigonol.
Cyfyngiad penodol o
11-15m ar uchder
tyrbinau masnachol
yw’r unig ffordd sicr o
gyfyngu effaith
niweidiol tyrbinau
masnachol ar y
dirwedd, yn cynnwys
yr AHNE.

Mae’r meini prawf
a fabwysiadwyd yn
C26 yn darparu
arweiniad ar
ffactorau yn
ymwneud â
lleoliad. Fodd
bynnag, mae’n
bosib y bydd yr
astudiaeth a’r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
dirwedd sydd i fod
i gael ei gorffen yn
fuan yn rhoi mwy o
arweiniad ar
leoliad ardaloedd
sensitif.

Yn amodol ar
fabwysiadu
Astudiaeth a
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd –
cynnwys cyfeiriad
priodol at y gwaith
ym mharagraff
7.5.8a.

AYG030 PC20 NI ddylid caniatáu [tyrbinau] sy’n uwch
na chyfyngiad uchder o 11-15m.

Gallai’r diffiniad
cyfredol o faint
datblygiad bach sy’n

Mae’r meini prawf
a fabwysiadwyd yn
C26 yn darparu

Yn amodol ar
fabwysiadu
Astudiaeth a
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llai na 5MW ganiatáu
tyrbinau mawr iawn
gydag effeithiau
niweidiol cysylltiedig.

arweiniad ar
ffactorau yn
ymwneud â
lleoliad. Fodd
bynnag, mae’n
bosib y bydd yr
astudiaeth a’r
strategaeth ar
sensitifrwydd y
dirwedd sydd i fod
i gael ei gorffen yn
fuan yn rhoi mwy o
arweiniad ar
leoliad ardaloedd
sensitif.

Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd –
cynnwys cyfeiriad
priodol at y gwaith
ym mharagraff
7.5.8a.

AYG032 PC20 Yn syml felly sail ein sylwadau oedd yr
angen i’r Canllawiau Cynllunio Atodol
gynnwys canllaw pellach i’r meini prawf
sydd yn y polisi, yn gwahardd
datblygiadau fydd yn cael “effaith
niweidiol sylweddol” ar y dirwedd a
gosodiad yr AHNE. Hynny yw pa faint a
math o dyrbin fydd yn cael “effaith
niweidiol sylweddol” yn lle.

Mi wyddom i gyd
erbyn hyn, fod yr unig
gyfeiriad at faint yn y
polisi yn cyfeirio at
allu generadu o “lai na
5MW”, yn annigonol.
Mae parhau a threfn
sydd yn agored i
fympwy a barn
gwahanol unigolion yn
lle rhoi canllaw priodol
yn eu lle yn esgeulus.
Ers yr ymgynghoriad
diwethaf mae' cais am
dyrbin 800kw wedi ei
ganiatáu ar apêl ym

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd. Ni
chymerwyd i
ystyriaeth y drafft
CCA yn yr apel.

Dim newid.
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Modfel. Cafodd ei
ganiatáu gan yr
arolygydd oherwydd y
diffyg canllawiau
polisi priodol ar ba
faint tyrbin sydd am
gael “effaith niweidiol
sylweddol”. Mae’r
penderfyniad yma yn
profi’r angen i gyfyngu
maint mewn tirweddau
sensitif a’i gyflwyno
mewn canllaw
cynllunio atodol i’r
polisi. Mae’r
penderfyniad yma
hefyd yn profi fod
peidio â rhoi’r
canllawiau yma yn eu
lle wedi bod yn
esgeulus ac anghyfrifol
ar ran y Cyngor ac
wedi arwain ar dyrbin
74 medr o uchder fydd
yn cael effaith
niweidiol sylweddol ar
y dirwedd a’r AHNE.

AYG033 PC20 Mae angen i’r UPCC gadarnhau yn y
ddogfen beth o olygir pan ddywedir
“graddfa fechan”. Fel arfer defnyddir
tyrbin gwynt 5MW oddi ar y lan ac mae

Nid yw’r ystyr yn cael
ei esbonio’n llawn ac
mae’n rhaid i hyn fod
yn glir yn y CCA. A yw

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau

Dim newid
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ganddynt lafnau sy’n troi dros 120 metr.
Mae angen diffiniad o raddfa fechan yn y
CCA.

‘graddfa fechan’ hyd at
20 metr i frig y llafn
neu a yw ei gapasiti
cynhyrchu yn llai na
5MW? Mae
gwahaniaeth enfawr a
gellid defnyddio hyn fel
man gwan yn y
canllawiau fyddai’n
arwain at
ddatblygwyr/ymgeiswy
r yn cymryd mantais
o’r diffiniad hyblyg o
‘raddfa fechan’. Bydd y
doreth o dyrbinau
gwynt canolig a mawr
yn cael effaith
niweidiol ar y dirwedd,
y bywyd gwyllt, yr
economi a
phreswylwyr
Gwynedd. Bydd hefyd
yn cyfaddawdu yr
AHNE, Parc
Cenedlaethol Eryri a
safleoedd dynodedig
eraill sy’n bwysig iawn
yn y Sir.

a dderbyniwyd.

AYG033 An explicit limit of 11-15m on the height
of commercial turbines is the only sure
way of limiting the damaging impact of
commercial turbines on the landscape,
including the setting of the AONB.

The allowance on
appeal of a 74m high
wind turbine at Bodvel,
contrary to almost
universal local

No substantive
evidence
submitted to
support the
comments

No Change



ATODIAD C

CCACyfeirnod
Rhif y
Newid

Para
Crynodeb o'r Sylw a Dderbyniwyd Cyfiawnhad am y

Sylw
Ymateb
Swyddogion

Argymhelliad

opposition, shows that
the present definition
of a 'small' scheme is
inadequate.

received

AYG034 CH 6 6a 6b Byddai’n helpu pawb pe bai’r CCA yn
glir ynglŷn â beth yw “bach” ac ym mha 
gyd-destun dylid ei ddefnyddio. Oes
modd cadarnhau a nodi mai colofn 1 tabl
3.1 fydd y diffiniad terfynol o faint.

I egluro, mae
defnyddio 5MW a’i
wneud yn berthnasol i
dyrbinau sengl yn y
cyd-destun hwn yn
gwneud tyrbin gwynt
5MW sengl nid yn unig
yn fawr, ond hwn
fyddai’r tyrbin gwynt ar
y tir mwyaf yn Ewrop.
Oni chaiff y termau
bach, canolig a mawr
eu hegluro a’u rhoi
mewn cyd-destun
byddent yn ddiwerth
ac maent eisoes wedi
cael eu
camddefnyddio mewn
nifer o geisiadau
cynllunio. 6a 6b yn
gyfystyr â “Llai” yn
NCT 8 2.12 ac mae ei
ddefnyddio i olygu
bach yng nghyd-
destun C26 yn
anghywir. Gweler
cynrychiolaeth
ffotograffig. Er mwyn
cynorthwyo pawb dan

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.
Fodd bynnag,
disgwylir mwy o
arweiniad ar
Asesiadau
Mwynderau
Preswyl yn
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd a dylid
cyfeirio at hyn yn y
CCA.

Yn amodol ar
fabwysiadu
Astudiaeth a
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd –
cynnwys cyfeiriad
priodol at y gwaith
ym mharagraff
7.5.8a.
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sylw yn ogystal â
maint (ac nid yw tabl
3.1 yn wych) efallai
byddai’n fuddiol
defnyddio mesur neu
fethodoleg empeiraidd
i gytuno ar effaith
weledol strwythurau
fertigol ar yr arsyllwr a
byddai darparu hwn yn
cynorthwyo
dealltwriaeth gyffredin
a lleihau unrhyw elfen
o oddrychedd.
Mae Ymgynghorydd
Statudol Cyfoeth
Naturiol Cymru yn
defnyddio cyfrifiad
syml o 26 gwaith yr
uchder (wedi’i brofi
gan gynsail
Ymchwiliadau
Cynllunio) i ddiffinio
effaith weledol
“Dominyddol neu
Fwy”. Felly oedd
modd i’r CCA ffurfio
cyfrifiad tebyg ar gyfer
effaith weledol
Dominyddol neu Fwy.
Cynsail CNC
<26 x uchder Effaith
Weledol Arwyddocaol
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(gweler C26)
< 50 x uchder?
Effaith weledol
gymedrol
<75 x effaith weledol
isel
<75 x uchder?
Gwerthoedd a
awgrymir yw’r rhain yn
unig a gellir eu
graddnodi o
enghreifftiau
presennol, megis
Crugeran uchod gan
ddefnyddio lens 50mm
(sy’n efelychu’r llygaid
ddynol orau ac mae
defnyddio arc
llorweddol 60 gradd fel
y llygaid ddynol yn
eithrio golwg ymylol.

AYG035 6 PC20 Anghytunir â'r paragraffau newydd hyn.
Credir y dylid rhoi diffiniad mwy caeth
na datblygiadau gyda capasiti cynhyrchu
o hyd at 5MW. Mae 5MW mewn
gwirionedd yn ddatblygiad sylweddol
mewn ardal fel Gwynedd.

Mae yma gyfle i
ddadansoddi NCT ar
gyfer beth sydd yn
addas ar gyfer
Gwynedd oddi allan i'r
AHNE. Rhaid cofio
mai un o brif asedau
Gwynedd yw yr
amgylchedd naturiol
hardd a di-lygredd,
gyda llawer ohono

Mae'r sylwadau
hyn ar faint yn
ymwneud a pholisi
nid y CCA. Mae'r
meini prawf Polisi
C26 yn rhoi
arweiniad ar
leoliad ond o
bosibl bydd y
astudiaeth a'r
strategaeth ar

Yn ddarostyngedig i
gymeradwyaeth yr
astudiaeth a'r
strategaeth cynnwys
cyfeiriad at y
strategaeth o dan
paragraff 7.5.8a.
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wedi ei ddynodi ar sail
y gwerth hynny a
chadwraeth.

sensitifrwydd y
tirwedd a gwblheir
yn y dyfodol agos
yn rhoi arweiniad
pellach ar gyfer
gosodiad
ardaloedd sensitif.

AYG035 6 PC20 Er ddim yn rhan o'r Newidiadau
Arfaethedig - credir fod angen edrych
eto ar y diffiniadau hyn o ran maint
tyrbinau. Mae ystod eang ghwng y
meintiau yn y tabl a chredir y dylid
cynnwys categoriau ychwanegol rhwng
20m a 65m a 65m a 135 medr gan fod yr
ystod yma yn eang iawn.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

Dim Newid

AYG036 PC20 Mae’r cyfyngiad o 5MW yn anghywir ac
yn annerbyniol o uchel, mae’r ffigwr hwn
wedi’i gymryd yn anghywir o NCT 8 sy’n
cyfeirio at “ffermydd gwynt.” Felly
dylai’r CCA ymdrin â thyrbinau sengl.

Mae Gwynedd tu allan
i’r saith ardal chwilio
strategol dynodedig ac
ni ddylid caniatáu
unrhyw fferm wynt yng
Ngwynedd.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

AYG036 Dylai tyrbinau gwynt yng Ngwynedd fod
yn gyfyngedig i 10kW a 15 metr ar y
mwyaf. Dylid annog pob tyddyn yn y
gymuned sydd â safle addas i osod
tyrbin gwynt er mwyn sicrhau y caiff
gwerth economaidd ei ledaenu mor
eang â phosib. Mae’r CCA yn ei ffurf
bresennol yn caniatáu buddsoddwyr
oddi ar y lan i elwa o anrheithio ac
ecsbloetio ein cefn gwlad.

Mae’r system
bresennol yn caniatáu
ychydig o
dirfeddianwyr
cyfoethog a
dylanwadol i wneud
elw gormodol o drethi
pobl dlawd, mae hyn
yn gwbl groes i
amcanion Plaid Cymru
sy’n honni eu bod yn

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid
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“rhoi Cymru’n gyntaf”.

Pennod 7 – Materion allweddol
AYG006 7 PC30 Yn ail frawddeg 7.7.3 dylid dileu’r geiriau

“ffermydd gwynt” a dylid nodi “tyrbinau
gwynt” yn eu lle.

Yna byddai hwn yn
ymdrin â thyrbinau
sengl. (Gyda llaw,
ymddengys nad yw
“ffermydd gwynt” yn
cael ei ddiffinio er y
cyfeirir atynt yn y CCA)

Mae paragraffau
7.7.1 a 7.7.2 yn
cyfeirio at dyrbinau
gwynt. Caiff
ffermydd gwynt eu
diffinio’n glir ym
mharagraff 6.13
CCA drafft fel
“mwy na dau
dyrbin”. Felly er
cysondeb cytunir y
dylai’r ail frawddeg
ddarllen “tyrbinau
gwynt” yn hytrach
na “ffermydd
gwynt”.

Newid y cyfeiriad yn
yr ail frawddeg i
“dyrbinau gwynt”.

AYG006 7 PC46 Ar ôl y geiriau “cynllun i fod yn gynnig lle
mae:” dylid ychwanegu’r geiriau a
ganlyn – “POB UN o’r meini prawf a
ganlyn yn cael eu cyrraedd.”

Er mwyn atal dewis a
dethol!

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

AYG011 7 PC38 Dylid ymgynhgori gyda arbenigwr
cydnabyddiedig, megis Gwasanaeth
Cynllunio Archeolegol Gwynedd.....Nid
yn dderbyniol nodi un darparwr
gwasanaeth.

Nifer o gwmniau ac
unigolion eraill â all
gynnig y gwasanaeth
hwn.

Cytuno gyda'r
sylw. Fodd
bynnag mae hi'n
fwy priodol i
newid y cyfeiriad
yn PC37 4ydd
brawddeg.

Newid "Gwasanaeth
Cynllunio
Archaeoleg
Gwynedd" i
"Cynghorydd
Archaeoleg
Gwynedd"

AYG011 7 PC41 1) Awgrym i newid para 7.9.14 yn
gyfan gwbwl i gynnwys effaith ar yr

Nid oes cyfianwhad
dros y paragraff yma

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei

Dim Newid
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economi fel y ddiffinir gan Pennod 7
Cynllunio Cymru.

fel y mae wedi ei
ysgrifennu. Mae
ymchwil yn dangos
nad yw tyrbin(au)
gwynt yn cael effaith
negyddol ar dwristiaid
sydd yn ymweld ag
ardal.

gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

AYG026 7 PC26 Yn falch o nodi fod C26 yn hytrach na
B8 bellach yn cael ei adnabod fel y polisi
gan eithrio tyrbinau gwynt o’r AHNE.

Wedi’i nodi. Dim newid

AYG026 7 Mwynderau
Preswyl PC39
/ PC40
Tabl 4

Dylid bod o leiaf 500m o bellter gwahanu
o eiddo preswyl.

Nid yw byffer
arfaethedig sy’n ddeg
gwaith uchder y tyrbin
yn darparu digon o
amddiffyniad. Mae
Asesiad Mwynderau
Preswyl yn cyflwyno
elfen arall o
gymhlethdod ac
ansicrwydd.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.
Fodd bynnag,
disgwylir mwy o
arweiniad ar
Asesiadau
Mwynderau
Preswyl yn
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd a dylid
cyfeirio at hyn yn y
CCA.

Yn amodol ar
fabwysiadu
Astudiaeth a
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd –
cynnwys cyfeiriad
priodol at y gwaith
ym mharagraff
7.5.8a.

AYG026 7 Arallgyfeirio
ar y fferm -
PC46

Croesawu a chefnogi’r cynigion
adeiladol hyn

Wedi’i nodi. Dim newid

AYG033 7 PC34 Gwnaed y rhan fwyaf o’r arolygon Mae hyn yn gwbl Dim tystiolaeth Dim newid
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[cynefinoedd a rhywogaethau] a
gynhaliwyd wrth ddesg (pa mor aml caiff
y cofnodion hyn eu diweddaru?) gydag
un ymweliad safle undydd.

annerbyniol ac ni all
unrhyw un wneud
asesiad manwl gywir o
ecoleg ardal yn
seiliedig ar un
ymweliad a barodd un
diwrnod! Tystiolaeth
Cais C12/1022/14/LL

gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

AYG033 7 PC39 Adfer y gair lleiafswm Bydd wastad
enghreifftiau ble bydd
y datblygwr/asiant yn
datgan bod y pellter
gwahanu yn fwy nag y
mae mewn
gwirionedd. Mae
trigolion Gwynedd
angen gwybod na fydd
y cartrefi maent yn
gweithio’n galed iawn
i’w cynnal a’u cadw yn
cael eu difetha gan
ddatblygiadau yn rhy
agos i’w cartrefi. Yn
ddiweddar cafwyd
adroddiadau yn y
wasg bod datblygu
tyrbinau gwynt yn
tynnu gwerth eiddo i
lawr (yn wir yn
Denmarc mae
datblygwyr yn aml yn
cynnig iawndal) mae
canllaw NCT 8 yn

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid
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awgrymu lleiafswm o
500m. Os gall Dogfen
Llywodraeth Cymru
gynnwys y gair
lleiafswm rwy’n siŵr y 
gall Gwynedd wneud
hyn hefyd. Rhaid i’r
gofyn am Asesiad
Mwynderau Preswyl
gael ei ddarparu gan
unigolyn neu gwmni
wedi’i gymhwyso’n
addas (eto dylid
defnyddio rhestr wedi’i
chymeradwyo gan
Adran Cynllunio
Cyngor Gwynedd).
Enghraifft o gam-
gyfleu’r pellter o eiddo
preswyl ac unigolyn
anghymwys yn rhoi
sylwadau ar Asesiad
Mwynderau Preswyl –
Cais C12/1022/14/LL.

AYG033 7 PC40 Adfer lleiafswm (gweler uchod) Bydd wastad
enghreifftiau ble fydd y
datblygwr/asiant yn
datgan bod y pellter
gwahanu yn fwy nag y
mae mewn
gwirionedd. Mae
trigolion Gwynedd
angen gwybod na fydd

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid
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y cartrefi maent yn
gweithio’n galed iawn
i’w cynnal a’u cadw yn
cael eu difetha gan
ddatblygiadau yn rhy
agos i’w cartrefi. Yn
ddiweddar cafwyd
adroddiadau yn y
wasg bod datblygu
tyrbinau gwynt yn
tynnu gwerth eiddo i
lawr (yn wir yn
Denmarc mae
datblygwyr yn aml yn
cynnig iawndal) mae
canllaw NCT 8 yn
awgrymu lleiafswm o
500m. Os gall Dogfen
Llywodraeth Cymru
gynnwys y gair
lleiafswm rwy’n siŵr y 
gall Gwynedd wneud
hyn hefyd. Rhaid i’r
gofyn am Asesiad
Mwynderau Preswyl
gael ei ddarparu gan
unigolyn neu gwmni
wedi’i gymhwyso’n
addas (eto dylid
defnyddio rhestr wedi’i
chymeradwyo gan
Adran Cynllunio
Cyngor Gwynedd).
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AYG033 7 PC44 Mae angen i ddatblygwyr ddarparu
tystiolaeth gadarn h.y. taflenni, prawf o
arddangosfeydd cymunedol ac ati i
ddangos sut mae’r datblygwyr / asiantau
ac ymgeiswyr wedi ymgysylltu â’r
gymuned leol.

Ceir enghraifft o
ddiffyg ymgynghoriad
cymunedol yng nghais
C11/0690/14/LL. Mae’r
ymgeisydd a’r asiant
wedi darparu rhestr o
enwau ac eiddo yn y
cais gan ddatgan yr
ymgynghorwyd â’r
bobl hyn. Hyn DDIM
YN WIR defnyddiwyd
yr enwau a’r
cyfeiriadau hyn ar
gam. Cafodd
celwyddau eu dweud
wrth y cynghorwyr lleol
hefyd ynglŷn â gwir 
faint y datblygiad.

Nid oes gorfodaeth
ar ymgeiswyr i
ymgysylltu/ymgyng
hori â’r gymuned
ac mae’r ffordd y
caiff hyn ei wneud
yn fater i’w ystyried
a’i bwyso a mesur
yn ystod cam y
cais cynllunio.

Dim newid

AYG033 7 PC46 Ynglŷn ag Arallgyfeirio ar y fferm Gall ynni
adnewyddadwy
gefnogi arallgyfeirio
(gall ganiatáu’r fferm i
ddefnyddio arian a
arbedwyd ar gostau
ynni i’w ddefnyddio
rhywle arall yn y
busnes). Ni fyddem yn
gwrthwynebu tyrbinau
gwynt ar raddfa fechan
(11-15m i frig y llafn) tu
allan i’r AHNE ac
ardaloedd dynodedig
cyn belled â’u bod

Wedi’i nodi. Dim newid
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wedi’u lleoli’n agos i
adeiladau’r fferm ac yn
agosach i’r tŷ fferm na 
thai’r cymdogion.
Rydym yn cydnabod
pwysigrwydd y sector
amaethyddiaeth ac os
na chaiff ei rheoli’n
iawn rydym mewn
peryg o weld ffermydd
yn darfod ac yn
cyfnewid y gwaith o
gynhyrchu bwyd gyda
chynhyrchu ynni
oherwydd y System
Tariff Cyflenwi Trydan
hael.

AYG034 7 Wrth edrych ar y mater o Gynlluniau
Cymunedol oes modd pwysleisio yr
ariannir yr holl fuddion cymunedol gan
deuluoedd yn y gymuned ehangach
drwy eu biliau trydan, beth bynnag fo’r
buddion cymunedol a hawlir.

Ym mis Mawrth 2013
£0.54bn oedd cost
gosod FIR i
ddefnyddwyr a chaiff y
rhan fwyaf o hyn ei
ariannu o filiau
tanwydd domestig.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

AYG034 7 PC39 Oni ddylai hyn gynnwys “neu mewn
unrhyw leoliad ble all eu heffaith fod yn
arwyddocaol”.

Unwaith eto rwy’n
awgrymu fformiwla
empeiraidd fel yr
awgrymwyd uchod fel
y ffordd orau a mwyaf
cyfiawn o sefydlu yr un
peth.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.
Fodd bynnag,
disgwylir mwy o
arweiniad ar
Asesiadau

Yn amodol ar
fabwysiadu
Astudiaeth a
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd –
cynnwys cyfeiriad
priodol at y gwaith
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Mwynderau
Preswyl yn
Strategaeth
Sensitifrwydd y
Dirwedd yng
Ngwynedd a dylid
cyfeirio at hyn yn y
CCA.

ym mharagraff
7.5.8a.

AYG035 PC30 Rhaid amau cywirdeb ac addasrwydd y
datganiad a wneir yn y paragarff
ychwanegol yma.

Sut gall datblygiad
ynni gwynt fyddai yn
cael effaith "andwyol"
ar rywiogaeth, gynefin
neu safle a warchodir
ei ganiatau ?

Y maen prawf yw
effaith andwyol
sylweddol.

Dim Newid

AYG035 PC41 Anghytunir â'r Newid Arfaethedig hwn.
Nid ar sail effaith ar gyfleusterau
twristiaeth a hamdden yn unig y dylid
asesu ceisiadau.

Gall tyrbinau, trwy
anharddu'r tirlun a'r
amgylchedd naturiol,
gael effaith ar y
diwydiant twrisitiaeth
sy'n ddiwydiant mor
bwyisg i Gwynedd, ac
yn arbennig Benrhyn
Llyn.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi ei
gyflwyno i
gefnogi'r sylwadau
a dderbyniwyd

Dim Newid

AYG035 PC45 Mae'r egwyddor o roi cefnogaeth i ynni
adnewyddadwy ar gyfer budd
cymunedol yn glodwiw. Fodd bynnag,
mae nifer o wahanol fathau o ynni
adnewyddol ac ni chredir y dylai hynny
olygu mwy o hyblygrwydd o ran
tyrbinau gwynt yn benodol.

Credir fod perygl yn
sgil hyn ac mai'r brif
ystyriaeth ar bob
achlysur ddylai fod yr
effaith ar y tirlun.

Mae Polisi C26 yn
ei gwneud yn eglur
y cyd-destun a'r
meini prawf a
ddefnyddir i
gymeradwyo
ceisiadau

Dim Newid
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Mae'r paragraff olaf yma yn awgrymu y
bydd prosiectau ynni gwynt
"cymunedol" yn cael eu hystyried yn
wahanol i gynigion gan eraill. Ond ydi
hynny yn golygu llai o bwyslais ar yr
effaith ar yr amgylchedd naturiol a
golygfeydd yn benodol ?

AYG035 7 PC46 Awgrymir fod angen ail-edrych ar y
Newid Arfaethedig hwn. Fel yn achos
cynigion cymunedol, mae'n ymddangos
fod mwy o hyblygrwydd o ran ystyried
tyrbeini gwynt mewn rhai achosion. Fel
y nodwyd eisoes y brif ystyriaeth ar bob
achlysur ddylai fod os yw'r cynnig yn
dderbyniol o ran ei effaith ar yr
amgylchedd naturiol, a'r tirlun yn
benodol. Mae pryder am y datganiad
sy'n cyfeirio at dyrbinau gwynt fel modd
addas o arallgyfeirio gan "roi cyfle i
ffermwyr werthu neu rentu tir i gwmnïau
ynni gwynt masnachol, neu gefnogi
prosiectau ynni adnewyddadwy
cymunedol". Rhaid nodi hefyd nad yw
NCT6 yn cyfeirio yn benodol at ynni
gwynt pan yn sôn am "ynni
adnewyddadwy". Mae'r meini prawf
sydd wedi eu gosod ar gyfer ystyried
ceisiadau yn fanwl iawn, ac eto yn
darllen yn debycach i bolisi na
chanllawiau. Hefyd credir y gallai fod yn

Dyma ychwanegiad
arwyddocaol i'r CAA
sy'n ymddangos fel
datganiad polisi yn
hytrach na gwybodaeth
i'w gynnwys mewn
Canllaw Cynllunio
Atodol. Credir fod
hwn yn ddatganiad
penagored ac fod
angen ystyried yr
oblygiadau posibl a
rheolaeth yn fanwl.
Mae nifer o fathau
eraill o ynni
adnewyddadwy allai
fod yn addas ar
ffermydd megis solar
(byddai yn addas iawn
ar siediau
amaethyddol), biomas,
treuliant anaerobig,
trydan dwr ayb.

Mae'r
ychwanegiad yn
ystyried ymysg
materion eraill yr
anogaeth a roddir
yn NCT6(gweler
crynodeb ym
mharagraffau 3.13
I 3.15) a'r CDU ei
hun ar gyfer
arallgyfeirio
gwledig. Mae'r
anogaeth yn
amodol I
ystyriaethau eraill
o fewn y CCA a
bod prif
weithgaredd y
fferm yn cael ei
warchod. Cytunir,
fodd bynnag, fod
rhannu o'r
paragraff cyntaf lle

Dileu'r paragraff
cyntaf. Newid
trydydd frawddeg yr
ail baragraff I
ddarllen" Felly,
mae'r egwyddor o
sefydlu prosiect ynni
adnewyddadwy
megis melinau
gwynt yn
weithgaredd
arallgyfeirio dilys ar
fferm yn
ddarostyngedig I
feini prawf Polisi
C26."
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anodd i weithredu rhai ohonynt e.e pam
mai ffermwyr llawn amser yn unig
fyddai yn gymwys a sut gellir rheoli hyn
? Mae pryder hefyd am gyplysu capasiti
tyrbin ac anghenion trydan uned
amaethyddol - ?

beth am unedau hefo
anghenion trydan
sylweddol megis
parlwr godro ? Sut mae
hynny yn cyd-fynd â
pholisïau cynllunio
mabwysiedig ar
dyrbiniau gwynt a
gwarchod y tirlun

cyfeirir at "gyfle i
amaethwyr werthu
neu rentu tir i
gwmnïau
masnachol" roi
camargraff o'r
anogaeth a fwriedir
yma.

Pennod 8 – Lleoliad a Dyluniad
Dim
Pennod 9 – Dadgomisiynu ac Adfer Tir
Dim
Pennod 11 – Manteision Cymunedol a Chyfraniadau Datblygwyr
AYG026 11 Cynlluniau a

Buddion
Cymunedol –
PC45

Croesawu cyflwyno diffiniad o brosiect
ynni a arweinir gan y gymuned.

Wedi’i nodi. Dim newid

AYG026 11 Cynlluniau a
Buddion
Cymunedol –
PC53

Dylai’r canllawiau cyfraniad fod yn
ddibynnol ar gyfran o’r incwm blynyddol
gros a ddisgwylir i gael ei gynhyrchu gan
y tyrbin.

Mae’r ffigwr o
£5,000/MW yn swm
pitw iawn.

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

Cyngor
Gwynedd

11 11.6 & 11.8 Dylid tynnu allan y cyfeiriad tuag at
Cylchlythyr 13/97 ym mharagraff 11.6 a
Cytundebau 106 ym 11.8 gan
ychwanegu’r geirfa ‘Fel ymarfer da yn
unig’ ar ddechrau paragraff 11.8.

Yn dilyn trafodaethau
efo datblygwyr posib
ac i sicrhau nad oes
camddehongli o’r rhan
yma o’r canllaw.

Derbyn y newid er
mwyn sicrhau bod
y canllaw yn cyd
fynd efo
cyfarwyddyd
cenedlaethol.

Dileu y cyfeiriad tuag
at cylchlythyr 13/97
ym mharagraff 11.6
a Cytundeb 106 ym
mharagraff 11.8 ac
ychwanegu ‘Fel
ymarfer da yn unig’
ar ddechrau 11.8.



ATODIAD C

CCACyfeirnod
Rhif y
Newid

Para
Crynodeb o'r Sylw a Dderbyniwyd Cyfiawnhad am y

Sylw
Ymateb
Swyddogion

Argymhelliad

Pennod 12 – Cysylltiadau
Dim
Pennod 12 – Cysylltiadau
Dim
Pennod 14 – Rhestr Termau
Dim
Atodiad 4 – Rhestr Wirio
AYG026 A4 AEA - PC61 Nid yw’n glir pam ei bod yn

angenrheidiol ailadrodd y frawddeg “Yn
ddiibynol ar y ...”

Camgymeriad
golygyddol.
Symudwyd y
frawddeg ond ni
chafodd ei dileu o’r
man gwreiddiol.

Dileu’r frawddeg “Yn
ddibynol ar y...”
gyntaf.

AYG026 A4 Asesiad
Effaith
Weledol ac ar
y Dirwedd –
PC62

Mae angen adolygu’r datganiadau sy’n
ymwneud â radiws yr asesiad effaith
gronnus

Dim tystiolaeth
gadarn wedi’i
chyflwyno i
gefnogi’r sylwadau
a dderbyniwyd.

Dim newid

AYG033 A4 PC62 Rhaid i ddatblygwyr ddefnyddio’r rhestr
gymeradwy a ddarparwyd gan Gyngor
Gwynedd.

AYG033 A4 PC64 Newid – Efallai y bydd yn ofynnol i
ymgeiswyr gomisiynu asesiad
archeolegol a/neu werthusiad
archeolegol i - Efallai y bydd yn ofynnol
i ymgeiswyr gomisiynu asesiad
archeolegol a/neu werthusiad
archeolegol, rhaid i’r rhaglen archeolegol
gael ei chynnal gan berson neu
sefydliad proffesiynol wedi’i gymhwyso’n
priodol. Mae gan Sefydliad yr
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CCACyfeirnod
Rhif y
Newid

Para
Crynodeb o'r Sylw a Dderbyniwyd Cyfiawnhad am y

Sylw
Ymateb
Swyddogion

Argymhelliad

Archeolegwyr restr o Sefydliadau
Archeolegol sydd wedi’u Cofrestru ar eu
gwefan http://www.archaeologists.net/ro
ac mae rhestr diduedd o gontractwyr
archeolegol ar gael ar wefan British
Archaeological Jobs Resource
http://www.bair.org/WhoseWho/contract
or.asp

Man newidiadau eraill
AYG011 7 PC38 1) Cywiriad iaith "gyda" yn lle "efo" Yr arferiad yn y

Gymraeg
ysgrifenedig yw
defnyddio "gyda"

Newid o “efo” i
“gyda"

AYG026 para 2.3 Elfen amhendant ar goll yn y Saesneg
...’There is not a Strategic Area…'

Cytunwyd Newid y fersiwn
Saesneg.

AYG026 para 3.20 Gwario cyfanswm o 21.5m ar ddyddiau
twristiaeth’ – ystyr yn aneglur – a yw hyn
yn cyfeirio at £ werth ariannol?

Dyddiau yn yr
ardal yw’r ffigwr
yma dim gwariant.

Newid y fersiwn
Saesneg trwy dynnu
allan y gair ‘on’ ar ol
21.5m.

AYG026 para 5.2.4 Mae yna gyfeiriad at bara 5.3.7 ac nid
yw hwn yn ymddangos yn y CCA.

Hwn yn cyfeirio
tuag at baragraff
yn PCC.

Newid trwy esbonio
mae paragraff o
PCC yw hwn.

AYG026 para 5.13.4 Atalnodi yn llinell 3 yn y Saesneg. '…in
these areas. All proposals….'

Cytunwyd Newid y fersiwn
Saesneg.

AYG026 para 5.4.1 Camgymeriad teipio yn y Saesneg:
…Cadw's 'Register….

Cytunwyd Newid y fersiwn
Saesneg.

AYG026 para 7.5.3 D' ar goll yn y gair LANDMAP Cytunwyd Newid y fersiwn
Saesneg.

AYG026 para 7.9.8 llinell 20 - 'blade' Cytunwyd Newid y fersiwn
Saesneg.
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Sylwadau ar yr Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS)

Sylwebydd Adran Sylwadau Ymateb y Cyngor / Newidiadau
Cyfoeth
Naturiol
Cymru
(AYG031)

Tabl 3.2 Tabl 3.2

Amcan 4, 7 a 10. Awgrymwn nad yw’r amcanion hyn
yn berthnasol nac yn ymatebol i’r cynllun dan sylw.
Dylai amcanion AAS fod yn berthnasol i’r cynllun dan
sylw a gallu ymateb i’r polisïau a’r argymhellion sy’n
cael eu cynnig. Awgrymwn y dylai’r amcanion a
ddewisir ganolbwyntio ar y materion sy’n berthnasol
ac yn ymatebol i gyd-destun Ynni Gwynt Ar y Tir.
Amcan 2 – Nid yw rhai o’r is-amcanion yn
uniongyrchol berthnasol i’r canllaw dan sylw h.y. yn
bodloni anghenion poblogaeth sy’n heneiddio.
Amcan 6 – Nid yw’n glir sut mae’r canllaw cynllunio yn
ymwneud â darparu mynediad i gyfleoedd
hyfforddiant, addysg a datblygu sgiliau i bob sector o’r
gymuned.

Cydnabyddir nad yw rhai o’r amcanion yn
uniongyrchol berthnasol i’r CCA. Nodir hyn yn y
gwerthusiad ble bo’n berthnasol.

Mae’r amcanion yn y Fframwaith AC wedi deillio o
ddadansoddiad gwaelodlin cadarn o’r sefyllfa
bresennol yng Ngwynedd. Ystyrir bod cael
cysondeb yn y fethodoleg asesu o ran y dogfennau
perthnasol yn bwysig h.y. mae’r CDLl ar y Cyd sydd
ar fin ei gyhoeddi a’r CCA, ble y cynhwysir pob
amcan, tra cydnabyddir na fydd rhai yn uniongyrchol
berthnasol i’r CCA, yn darparu cyd-destun a
chysondeb ag asesiad o ddogfennau eraill. Ar y
cyfan, ystyrir bod yr amcanion yn ddigonol er
dibenion asesu’r CCA.

Cyfoeth
Naturiol
Cymru
(AYG031)

Adran 3.4 Adran 3.4

Gall defnyddio data o astudiaeth flaenorol er mwyn
sefydlu gwaelodlin amgylcheddol a materion
cynaladwyedd allweddol olygu nad yw’r data a
ddefnyddir yn gyfredol ac efallai na fydd materion
allweddol yn berthnasol bellach. Awgrymir bod
adolygiad o’r data a’r materion allweddol yn cael ei
gynnal.

Dim newid. Ystyrir bod y data a ddefnyddiwyd fel
rhan o’r broses sgopio yn gyfredol a pherthnasol.
Gweler hefyd yr ymateb i’r sylw sy’n ymwneud â
thabl 3.2 uchod.

Cyfoeth
Naturiol
Cymru
(AYG031)

Adran 3.5 Adran 3.5
Awgrymwn nad yw’n briodol efallai i ddefnyddio
adroddiad sgopio AAS generig ar gyfer un cynllun i
gynnal y broses AAS ar gyfer y CCA hwn. Mae’r
broses AAS yn gofyn am ystyried effaith gweithredu
cynllun yng nghyd-destun gwaelodlin amgylcheddol

Dim newid. Gweler yr ymateb i’r sylw sy’n
ymwneud â thabl 3.2 uchod.
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Sylwebydd Adran Sylwadau Ymateb y Cyngor / Newidiadau
benodol ardal y cynllun. Rhaid i’r amcanion a’r
dangosyddion a ddefnyddir yn y broses asesu fod yn
berthnasol ac ymatebol i’r polisïau penodol dan sylw.

Cyfoeth
Naturiol
Cymru
(AYG031)

Adran
7.12.2

Adran 7.12.2

Cyfeirir at Asiantaeth yr Amgylchedd. Dylid newid hwn
i ddarllen: Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cytuno.

Dogfen AAS:

7.12.2 Bydd angen asesiad o’r risgiau i’r ansawdd
dŵr ar gyfer pob datblygiad ynni gwynt ar raddfa 
ganolig a mawr ac ymgynghorir â Asiantaeth yr
Amgylchedd Cyfoeth Naturiol Cymru pan fo’n
briodol.

Cyfoeth
Naturiol
Cymru
(AYG031)

Adran
12.1

Adran 12.1

Dylid dileu’r cyfeiriadau cyswllt ar gyfer Cyngor Cefn
Gwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a’u
newid gyda:
Cyfoeth Naturiol Cymru, Llwyn Brain, Ffordd Penlan,
Parc Menai, Bangor, Gwynedd LL57 4DE,
planning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cytuno.

Dogfen AAS:

Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Plas Penrhos
Ffordd Penrhos
Bangor
LL57 2BX
www.ccw.gov.uk

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
Ffordd Penlan
Parc Menai
Bangor
LL57 4DE
www.environment-agency.gov.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru, Llwyn Brain, Ffordd
Penlan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd LL57
4DE,
planning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

http://www.ccw.gov.uk/
http://www.environment-agency.gov.uk/
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Sylwebydd Adran Sylwadau Ymateb y Cyngor / Newidiadau
YDCW
(AYG026)

Tabl
Materion
Allweddol
(t33)

Dylai’r AC fod yn glir yn unol â’r Polisi micro a dylid
parhau i wahardd cynlluniau ynni gwynt ar raddfa
fechan o’r AHNE.

Cytuno.

Dogfen AAS:

Rhoddir gwarchodaeth lawn i’r AHNE ble y bydd
cynigion am ddatblygiadau tyrbinau gwynt yn
cael eu gwrthod ni chefnogir tyrbinau gwynt
canolig a mawr a dim ond os fydd datblygiadau ar
raddfa micro neu fechan yn dangos eu bod yn
diogelu a gwella harddwch naturiol yr AHNE yn cael
eu cefnogi.

YDCW
(AYG026)

Dylai eglurhad o’r crynodeb yn y prif destun hefyd
grybwyll fod Rheoliadau AEA yn gofyn i bob cynnig
am dyrbin gwynt mewn ardal sy’n gwbl neu’n rhannol
sensitif, yn cynnwys AHNE, gael ei sgrinio am AEA.

Mae’r Cyngor yn cytuno bod prosiectau a restrir yn
Atodlen 2 sydd wedi’u lleoli – neu eu lleoli’n rhannol
– mewn ardal sensitif, hefyd angen eu sgrinio, hyd
yn oed os ydynt o dan y trothwyon neu ddim yn
bodloni’r meini prawf. Cyfeirir at hyn yn Atodiad 4
o’r CCA.

Teimla’r Cyngor y byddai darparu manylion o’r fath
ym mhrif gorff y Canllaw yn ychwanegu manylion ac
yn ailadrodd yn ddiangen.


