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Horizon yn croesawu cam ymlaen yn y broses 
trwyddedu adweithydd 

Heddiw, croesawodd Horizon Nuclear Power y cadarnhad bod yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd 
(DECC) wedi gofyn i'r rheoleiddwyr niwclear gychwyn trafodaethau ffurfiol â Hitachi-GE Nuclear 
Energy, Ltd., (Hitachi-GE) ynghylch Asesiad Dyluniad Generig (GDA) o Adweithydd Dŵr Berwedig 
Uwch (ABWR) y DU.          
 
Gwnaeth Hitachi-GE gais yn gynharach y mis hwn i DECC oedd yn ymwneud â'r dechnoleg 
adweithyddion y mae Horizon yn bwriadu ei defnyddio ar gyfer ei ddatblygiadau arfaethedig yn Wylfa ar 
Ynys Môn ac yn Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw.   

 

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Mae hwn yn gam sylweddol ymlaen 
yn gynnar. Mae proses drwyddedu adweithyddion GDA yn elfen allweddol o ran galluogi ein cynlluniau i 
ddatblygu gorsaf pŵer niwclear newydd yn Wylfa.” 
 
“Mae’r GDA yn broses drylwyr a dyrys ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi Hitachi-GE ac i ddatblygu 
arbenigedd ABWR Horizon yn y broses.   Mae ABWR yn dechnoleg weithredol brofedig a fydd, yn ein 
barn ni, yn dod â budd sylweddol i Gymru, gan gynnwys 6,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu, tua 
1,000 o swyddi o ansawdd yn yr hirdymor yn ystod y cyfnod gweithredu, a chyfleoedd mawr i gwmnïau 
yn y ddolen gyflenwi.”    
 
Wrth drafod cynlluniau Horizon yn y tymor hirach, dywedodd Raymant: “Rydym yn edrych ymlaen at nodi 
rhagor o fanylion am ein strategaeth a'n rhaglen yn yr ychydig fisoedd nesaf.  Fel ag erioed, byddwn yn 
cydweithio’n agos â’r gymuned leol a’i chynrychiolwyr ar Ynys Môn wrth inni ddatblygu ein cynlluniau.” 
 
- DIWEDD - 

 
Nodiadau i olygyddion 
 

 Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 er mwyn datblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd 
yn y DU, ac fe’i rhoddwyd ar werth gan ei sylfaenwyr ym mis Mawrth 2012.  Prynwyd y cwmni 
gan Hitachi o Japan ar 23 Tachwedd 2012.  
 

 Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE) yw darparwr technoleg ac arweinydd tîm cyflenwi 
datblygiadau Horizon yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Swydd Gaerloyw.  
Hitachi sy’n berchen ar 80.01% o HGNE ac mae GE yn berchen ar 19.99%.  
 

 Cynhelir y broses Asesiad Dyluniad Generig (GDA) ar y cyd gan y Swyddfa Rheoleiddio 
Niwclear (ONR) ac Asiantaeth yr Amgylchedd.   Cwblheir y broses drwy gyhoeddi Cadarnhad o 
Dderbyn Dyluniad (DAC) a Datganiad o Dderbynioldeb y Dyluniad (SODA).    
 

  Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa ac yn Oldbury yn cynrychioli buddsoddiadau gwerth 
biliynau o bunnoedd yn seilwaith y DU.    Rhagwelir y bydd y naill a'r llall yn creu hyd at 6000 o 
swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam adeiladu, ac oddeutu 1000 yn ystod y cyfnod gweithredu.  
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Richard Foxhall richard.foxhall@horizonnuclearpower.com ar 07807 769265.  
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