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Horizon yn ailafael yn ei gynlluniau niwclear 

  
Mae Horizon Nuclear Power wedi datgan ei fod yn edrych ymlaen at ailafael cyn gynted â phosibl 
yn ei gynlluniau ar gyfer adeiladu gorsafoedd niwclear newydd yn dilyn y cyhoeddiad heddiw y 
bydd y cwmni’n cael ei drosglwyddo i berchennog newydd. 
   
Dywedodd E.ON UK a RWE npower eu bod wedi dod i gytundeb i werthu Horizon i Hitachi. Disgwylir i’r 
trefniadau gael eu cwblhau erbyn diwedd Tachwedd. 
 
Meddai Prif Swyddog Gweithredol Horizon, Alan Raymant: “Mae hwn yn newydd gwych ac mae’n 
gychwyn pennod newydd gyffrous iawn i Horizon. Mae gan Hitachi record ryngwladol o adeiladu a 
gweithredu gorsafoedd pŵer niwclear. 
 
“Rydym yn hynod ddiolchgar i RWE npower ac E.ON am greu a datblygu Horizon hyd at y pwynt yma.  
Byddwn nawr yn canolbwyntio ar ailafael yn ein busnes yn llawn, a gweithio gyda’n perchnogion newydd 
er mwyn cyflwyno’n cynlluniau cyn gynted â phosibl.” 
 
“Mae’r datganiad hwn yn hwb sylweddol i’r diwydiant niwclear. Disgwyliwn i’n prosiectau hybu sector 
isadeiledd y DU, a chyfrannu at ddatblygiad economaidd cynaliadwy yng Nghymru am ddegawdau i 
ddod.  Rydym wedi ymrwymo i gydweithio â’r holl gyrff perthnasol er mwyn uchafu’r cyfleoedd ar gyfer y 
farchnad lafur a’r gadwyn gyflenwi leol,” meddai Raymant. 
 
“Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r gymuned a’i chynrychiolwyr ar Ynys Môn a thrwy Gymru gyfan am eu 
cefnogaeth barhaus, yn enwedig dros y misoedd diweddar.  Fel bob amser, byddwn yn cydweithio’n 
agos â hwy wrth ddatblygu’n cynlluniau.” 
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Nodiadau golygyddol 
 

 Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 fel menter ar y cyd 50:50 rhwng E.ON UK a 

RWE npower. Cyhoeddodd y cyfranddalwyr eu bwriad i werthu Horizon ar 29 Mawrth 2012. 

 Mae gan y cwmni gytundebau i gysylltu â’r grid, ac mae’n berchen ar dir sy’n addas ar 

gyfer datblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-

Severn yn ne Swydd Gaerloyw.  Mae’r ddau safle wedi cael eu dynodi ar gyfer datblygiad 

niwclear yn ôl y Datganiad Polisi Cenedlaethol am Gynhyrchu Ynni Niwclear (EN-6). 
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