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3 |  ADRAN 1: CYFLWYNIAD

1: Cyflwyniad
Paratowyd yr adroddiad hwn i gefnogi cais 
cynllunio a gyflwynwyd gan gwmni Horizon 
Nuclear Power Wylfa Limited (Horizon) i Gyngor 
Sir Ynys Môn (y Cyngor Sir) i godi Canolfan Rheoli 
Argyfwng Amgen (AECC) a Labordy Arolygon Ardal 
(DSL) newydd i wasanaethu Gorsaf Bŵer Magnox 
(sydd bellach yn cael ei datgomisiynu). Mae Safle’r 
Cais yn cynnwys 0.74 hectar (ha) ac wedi’i leoli i’r 
dwyrain o’r A5025, i’r gogledd o bentref Tregele 
ac i’r de o’r ffordd fynediad bresennol i Orsaf 
Bŵer Magnox.

Dyma’r disgrifiad o’r datblygiad a roddwyd yn y cais:

“Codi cyfleusterau Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen a Labordy 
Arolygon Ardal newydd i gefnogi Gorsaf Bŵer Magnox, ynghyd 
â lle parcio cysylltiedig i gerbydau, lle parcio ar gyfer beics, lle i 
storio gwastraff, ffens ddiogelwch, goleuadau allanol, camerâu 
CCTV, gwaith tirlunio meddal a chaled, mynediad newydd i 
gerbydau o ffordd ddiddosbarth gyfagos a lledu’r ffordd wrth y 
gyffordd â’r A5025.”

YR ANGEN AM Y DATBLYGIAD
Mae Horizon eisiau gwneud gwaith i baratoi safle Datganiad 
Polisi Cenedlaethol (NPS) Wylfa Newydd1, a’r ardal gyfagos, ar 
gyfer adeiladu’r Orsaf Bŵer cyn cyflwyno’r cais am Orchymyn 
Caniatâd Datblygu (DCO). O ganlyniad, bydd angen cael gwared 
â nifer o’r adeiladau yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd. Mae 
un o’r adeiladau hyn yn cynnwys y cyfleusterau AECC a DSL 
presennol ar gyfer Gorsaf Bŵer Magnox gyda mynediad o Lôn 
Cemlyn. Mae angen cadw’r cyfleusterau hyn ar gyfer Gorsaf 
Bŵer Magnox ac, felly, rhaid eu hadleoli ar safle arall. 

Cyflwynir y cais hwn cyn gwneud ceisiadau i ofyn am ganiatâd 
ar gyfer y datblygiad ehangach sy’n gysylltiedig â’r Orsaf Bŵer 
gan fod angen adeiladu’r cyfleusterau sydd i’w hadleoli a’u 
trosglwyddo cyn dymchwel y cyfleusterau presennol. Bydd 
dymchwel y cyfleusterau presennol yn rhan o gais cynllunio a 
fydd yn cynnwys gwaith i baratoi a chlirio’r safle ar gyfer y brif 
Orsaf Bŵer, cais sydd i’w gyflwyno yn nes ymlaen yn 2016 a 
chyn cyflwyno cais Horizon am Orchymyn Caniatâd Datblygu. 

CYD-DESTUN Y CAIS
Gwneir y cais hwn yng nghyd-destun datblygiad ehangach 
Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd sy’n cael ei hyrwyddo gan Horizon.

Cwmni ynni yn y Deyrnas Unedig yw Horizon sy’n datblygu 
cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear i helpu i 
ddiwallu anghenion y DU am ynni carbon isel sefydlog a 
chynaliadwy.

Mae angen datblygu ynni carbon isel gan y bydd y DU yn 
wynebu sialensiau ynni sylweddol yn y blynyddoedd i ddod, 
a bydd angen buddsoddi’n helaeth mewn technolegau a 
seilweithiau newydd wrth geisio cwrdd â thargedau sy’n 
rhwymo’r wladwriaeth yn gyfreithiol i leihau allyriadau carbon  
a defnyddio mwy o fathau eraill o ynni.

Mae Llywodraeth y DU o’r farn fod gan bŵer niwclear rôl bwysig 
i’w chwarae mewn ateb y sialensiau hyn ac mae eisoes wedi 
adnabod nifer o safleoedd yn y DU fel rhai addas i ddatblygu 
gorsafoedd pŵer niwclear newydd. Mae safle Wylfa Newydd 
wedi cael ei adnabod yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar 
Gynhyrchu Pŵer Niwclear (EN-6) fel safle a allai fod yn addas 
i godi gorsaf niwclear newydd arno. Dangosir Terfynau NPS 
Wylfa Newydd yn Ffigwr 1.

Cwmni Horizon sy’n datblygu prosiect Wylfa Newydd ac mae’n 
cynnwys yr Orsaf Bŵer ei hun a’r cyfleusterau cefnogol. Bydd yr 
Orsaf Bŵer yn cynnwys dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch 
y DU (ABWR y DU) i’w cyflenwi gan Hitachi-GE Nuclear Energy 
Ltd, ynghyd ag adeileddau a strwythurau ategol cysylltiedig. 
Bydd nifer o ddatblygiadau cysylltiedig yn cefnogi’r Orsaf Bŵer. 

1 Fel yr amlinellir yn Natganiad Polisi Cenedlaethol EN-6
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Ffigwr 1: Ardaloedd daearyddol y prosiect
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PWRPAS A FFORMAT YR ADRODDIAD HWN 
Paratowyd yr Adroddiad hwn i asesu’r materion hynny sy’n 
berthnasol i ystyried dyluniad a mynediad wrth ddatblygu 
cynigion y cais, i ddangos y broses o ddewis y safle hwn i leoli’r 
cyfleusterau ac i arfarnu’r cais yn erbyn gofynion polisïau 
a chanllawiau cynllunio er mwyn penderfynu a ddylid, ar ôl 
pwyso a mesur popeth, rhoi caniatâd cynllunio i’r cynnig. 

Mae’r ddogfen yn cynnwys yr adrannau canlynol:

• Adran 2: Swyddogaeth yr AECC a’r DSL 
Mae’r adran hon yn egluro pam fod angen y cyfleusterau hyn a 
beth yw eu swyddogaeth;

• Adran 3: Safle’r Cais a’r Datblygiad Arfaethedig 
Mae’r adran hon yn rhoi manylion am Safle’r Cais ac yn 
cadarnhau’r amryfal ddatblygiadau sy’n rhan o’r cynigion 
datblygu, gan restru’r cynlluniau a’r dogfennau a gyflwynir i 
gyd-fynd â’r cais cynllunio i ddangos y cynigion ac i asesu’r 
effeithiau;

• Adran 4: Ymgynghori Cyn-ymgeisio 
Yn yr adran hon disgrifir y gweithgareddau a gyflawnir gan 
Horizon i ymgysylltu â rhanddeiliaid perthnasol cyn cyflwyno’r 
cais er mwyn helpu i lunio’r cynigion;

• Adran 5: Cyfiawnhad dros Ddewis y Safle 
Yn yr adran hon rhoddir y cyfiawnhad dros leoli’r cyfleusterau 
AECC a DSL ar Safle’r Cais, ar ôl rhoi sylw i’r gofynion 
rheoleiddio, yr angen i osgoi tir gyda dynodiad amgylcheddol 
neu hanesyddol ac ar ôl ystyried gofynion polisi a chanllawiau 
cynllunio;

• Adran 6: Dull Dylunio 
Mae’r adran hon yn rhoi’r rhesymeg dros ddyluniad y cynigion, 
ar ôl rhoi sylw i’r cyd-destun lleol a chanllawiau dylunio;

• Adran 7: Mynediad 
Yn yr adran hon disgrifir y trefniadau ar gyfer mynediad i 
ddangos y gwneir darpariaethau priodol yn hyn o beth, gan 
gynnwys i bobl ag anableddau;

• Adran 8: Datganiad Cynllunio 
Mae’r adran hon yn ystyried y cynigion yn erbyn y polisïau a’r 
canllawiau cynllunio perthnasol er mwyn gweld, at ei gilydd, 
a ddylid rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad hwn 
neu beidio. 

Er nad yw Datganiad Dylunio a Mynediad yn un o’r gofynion 
statudol ar gyfer y datblygiad hwn, mae Horizon yn credu y 
byddai’n fuddiol i ymgyngoreion a’r gymuned bod dogfen o’r 
fath yn cael ei chyflwyno i egluro’r cynigion yn y termau hyn. 
Gan hynny, rhoddwyd sylw dyledus i’r gofynion wrth gyflwyno 
Datganiadau Dylunio a Mynediad a gynhwysir yng Ngorchymyn 
Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 
(fel y’i diwygiwyd) 2016 yn Adrannau 6 a 7 yr Adroddiad hwn, 
sy’n cadarnhau y dylai dogfen o’r fath:

a)   egluro pa egwyddorion a chysyniadau dylunio a 
ddefnyddiwyd ar gyfer y datblygiad;

b)    dangos y camau a gymerwyd i arfarnu cyd-destun y 
datblygiad a sut y mae dyluniad y datblygiad yn ystyried y 
cyd-destun hwnnw;

c)    egluro’r polisi neu’r dull sydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer 
mynediad, a sut yr ystyriwyd polisïau ar fynediad yn y 
cynllun datblygu; ac

ch)    egluro sut y rhoddwyd sylw i unrhyw broblemau penodol a 
allai effeithio ar fynediad i’r datblygiad.
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Ar hyn o bryd, mae Canolfan Rheoli Argyfwng (ECC) eisoes ar 
safle Gorsaf Bŵer Magnox. Byddai honno’n cael ei defnyddio 
gan y tîm ymateb i reoli argyfwng, mewn achosion prin ac 
annhebygol lle byddai digwyddiad o’r fath. Fodd bynnag, os na 
ellid defnyddio’r ECC am unrhyw reswm, byddai angen i’r tîm 
ymateb i argyfwng allu symud a gwneud defnydd o leoliad 
arall addas i’r pwrpas, a byddai angen capasiti Technoleg 
Gwybodaeth a chyfathrebu ar y lle hwnnw ynghyd ag ystafell 
gynadledda i gydlynu’r ymateb. Dyma rôl yr AECC.

Mae’r AECC ar gyfer yr Orsaf Bŵer bresennol yn y Firs Building 
y ceir mynediad iddo o Lôn Cemlyn, filltir i’r de o’r ECC, fel y 
gwelwn yn Ffigwr 2. Lleolir adeilad yr AECC yn yr un lle â’r DSL 
presennol. Defnyddir cyfleusterau’r DSL gan Magnox i baratoi a 
dadansoddi samplau daearol a morol a gesglir fel rhan o waith 
rheolaidd y Rhaglen Monitro Amgylcheddol sy’n gysylltiedig â 
Gorsaf Bŵer Magnox.

Hysbyswyd Horizon gan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear 
(NDA) fod angen i Magnox Limited gadw’r AECC a’r DSL mewn 
un ganolfan gyda’i gilydd gan roi paramedrau ar gyfer eu 
hadleoli i sicrhau bod hyn yn cydymffurfio â rheoliadau2.

Fel y dywedwn ym Mhennod 1, lleolir yr AECC a’r DSL ar hyn 
o bryd yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd a bydd angen eu 
dymchwel cyn dechrau ar y gwaith o adeiladu’r Orsaf Bŵer 
newydd. Felly, er mwyn rhoi cartref newydd i’r AECC a’r DSL 
bydd angen i Horizon ddarparu safle arall gyda chyfleusterau 
ac mewn lleoliad addas ar gyfer Magnox a chyflawni profion 
gweithredol arno cyn dymchwel yr adeilad arall.

Dylid nodi bod y cyfleusterau hyn yn ychwanegol at gyfleusterau 
tebyg y bydd eu hangen ar Horizon i redeg Gorsaf Bŵer Wylfa 
Newydd (DSL neu’r Labordy Arolygon Amgylcheddol ar gyfer 
yr Orsaf Bŵer newydd). Mae’r cyfleusterau hyn yn amodol 
ar wahanol gytundebau rheoleiddio ynghylch eu lleoliad a’u 
gweithrediad, felly nid yw’n bosibl cyd-leoli’r cyfleusterau. 

2: Swyddogaeth yr AECC a’r DSL 

2 Gofynion a amlinellir yn Adran 4 yr Adroddiad hwn

Ffigwr 2: Lleoliad yr AECC / DSL presennol a Safle’r Cais
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SAFLE’R CAIS 
Lleolir Safle’r Cais i’r dwyrain o’r A5025, yn syth i’r gogledd 
o bentref Tregele ac i’r de o’r ffordd fynediad i Orsaf Bŵer 
bresennol Magnox. Dangosir Safle’r Cais a’r ardal gyfagos yn 
Ffigwr 3.

3: Safle’r Cais a’r Datblygiad Arfaethedig

Ffigwr 3: Safle’r Cais mewn cyd-destun
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Mae Safle’r Cais yn llain o dir ar wahân sydd wedi’i leoli i’r de o’r 
wifren trawsyrru trydan 400kV uwchben sy’n cysylltu â Gorsaf 
Bŵer Magnox. Mae waliau neu wrychoedd ar hyd tair ochr y 
Safle gyda therfyn cae agored sy’n edrych allan o Safle’r Cais. 
Lleolir adeiladau yn Nhregele ei hun, gan gynnwys tai a thafarn 
y Douglas Inn sydd wedi cau ar hyn o bryd, i’r de-orllewin o’r 
safle. Mae ffordd ddiddosbarth (llinell wreiddiol yr A5025), sy’n 
arwain at yr A5025 bresennol i’r gogledd ac i Dregele i’r de, yn 
rhedeg ar hyd terfyn gorllewinol y safle. Dangosir terfyn Safle’r 
Cais yn Ffigwr 4.

Fel y cadarnhawyd yn flaenorol, mae’r safle’n rhan o’r ardal 
a ddynodwyd yn Natganiad Polisi Cenedlaethol EN-6 gan 
Lywodraeth y DU fel safle a allai fod yn addas ar gyfer 
datblygiad niwclear. 

Nid oes gan y safle unrhyw ddynodiad statudol o ran gwerth 
amgylcheddol na hanesyddol. Fodd bynnag, mae o fewn Ardal 
Tirlun Arbennig a ddiffiniwyd yn lleol, fel gyda’r holl dir ar Ynys 
Môn sydd y tu allan i’r AoHNE a ffiniau diffiniedig yr aneddiadau.

Ffigwr 4: Safle’r Cais
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Y DATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Gellir crynhoi’r cynigion sy’n rhan o’r cais cynllunio hwn fel:

Darparu compownd safle diogel o 0.13ha, yn cynnwys:

• Codi Prif Adeilad (3.8m o hyd, 11.5m o led a 3.8m o uchder);

•  Codi Ystafell Paratoi Samplau (5.7m o hyd, 3.7m o led a 3.8m 
o uchder);

•  Codi ffens rwyllog o gwmpas perimedr y compownd (3m o 
uchder) a gatiau mynediad;

•  Codi compownd llai yng nghefn y Prif Adeilad wedi’i amgáu 
gan ffens rwyllog (1.8m o uchder) yn cynnwys generadur 
diesel wrth gefn, cyddwysyddion gwresogi ac oeri, stondin ar 
gyfer beics ynghyd ag ardal cadw sbwriel;

•  Lle parcio i gyfanswm o 15 o gerbydau gan gynnwys 1 lle 
anabl;

•  Tirlunio caled (e.e. pafin bloc, gwelliannau i’r wal derfyn, 
ffensio);

•  Goleuadau allanol yn ardal y maes parcio ac wrth y fynedfa 
i’r safle;

•  Gosod pump o gamerâu CCTV yn sownd wrth ddrychiadau’r 
Prif Adeilad;

•  Gosod Antena Radio UHF ac Antena Signal Ton Awyr y 
Diwydiant Niwclear ar ddrychiad dwyreiniol y Prif Adeilad. 
(Mae’r dystysgrif ICNIRP - International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection - ar gyfer y gosodiadau hyn 
ynghlwm yn Atodiad 1);

•  Gosod antena ffôn lloeren ar ddrychiad dwyreiniol y Prif 
Adeilad.

Datblygiad y tu allan i’r prif gompownd yn cynnwys:

•  Gosod mynediad newydd i ffordd fynediad ddiddosbarth, gyda 
gât cae wedi’i gosod yn ôl o’r briffordd a goleuadau allanol 
wrth y fynedfa (yn arwain at gât fynediad y compownd);

•  Gwella ac ailgodi’r wal derfyn o flaen y briffordd;

•  Gwaith plannu i’r dwyrain, y de a’r gorllewin i gryfhau 
terfynau caeau;

•  Plannu cymysgedd o hadau blodau gwyllt ar dir y tu allan i 
gompownd y safle ac o fewn terfynau’r caeau;

•  Gosod terfyn cae newydd i’r gogledd o’r safle, i gynnwys 
plannu coed a gwrych a gosod ffens atal stoc;

•  Adeiladu pwll arafu dŵr i gasglu dŵr ffo oddi ar wyneb i’r 
gogledd-ddwyrain o’r safle;

•  Lledu’r briffordd gyhoeddus wrth y gyffordd â’r A5025. 

Darperir yr Ystafell Paratoi Samplau mewn adeilad ar wahân i’r 
prif gyfleusterau er mwyn medru:

•  Dosbarthu samplau daearol a morol heb fod angen i’r 
unigolyn a fyddai’n dosbarthu’r samplau gael mynediad i’r 
Prif Adeilad;

•  Sicrhau cyn lleied o effaith â phosibl ar unigolion yn gweithio 
yn y Prif Adeilad o storio, ymdrin a pharatoi samplau daearol 
a morol yn yr Ystafell Paratoi Samplau.

Bydd gwastraff sy’n deillio o weithgareddau a gyflawnir yn y DSL 
yn cael ei ddychwelyd i’r prif safle i’w waredu yn unol â threfniadau 
rheoli gwastraff Magnox ar gyfer safle Wylfa. Mae’r trefniant hwn 
yr un fath â’r hyn sy’n digwydd yn y cyfleusterau presennol.

Mae’n rhaid cael yr AECC a’r DSL wrth ddatgomisiynu Gorsaf 
Bŵer Magnox. Mewn egwyddor byddai’r datblygiad arfaethedig 
yn addas i’w ddefnyddio yn y dyfodol, er enghraifft i greu gwaith 
neu at ddibenion cymunedol, a chymryd bod galw amdano.  
Byddai defnydd o’r fath yn cael ei sicrhau drwy gais cynllunio yn 
y dyfodol. 
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ORIAU GWEITHREDOL
Fel arfer byddai’r DSL yn weithredol rhwng 0800 a 1800 yn 
ystod yr wythnos, er y gallai’r labordy gael ei ddefnyddio y tu 
allan i’r oriau hyn, ac ar benwythnosau. Ni fyddai’r AECC yn 
cael ei defnyddio mewn amgylchiadau arferol, ond rhaid iddi 
fod ar gael bob amser rhag ofn i argyfwng ddigwydd. Cynhelir 
ymarferion hyfforddi ar ddefnyddio’r AECC tua phum gwaith y 
flwyddyn hefyd. 

Bydd rhwng dau a phedwar o bobl yn y Prif Adeilad fel arfer. Yn 
ystod ymarfer hyfforddi, neu mewn argyfwng go-iawn, bydd y 
nifer hwn yn y Prif Adeilad yn cynyddu i 25.

DRAENIO DŴR AFLAN
Bwriad y dyluniad ar gyfer gwaredu carthion o’r adeilad newydd 
yw bod y carthion yn cael eu harllwys, drwy ddisgyrchiant, i’r 
rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus. I gysylltu â’r rhwydwaith 
hwn, rhagwelir y bydd angen creu draen ochrol ar draws 
tir fferm cyfagos i’r gogledd o Dregele. Mae Horizon mewn 
trafodaethau â Dŵr Cymru ynghylch hyn. Dangosir llwybr y 
cysylltiad arfaethedig yn Ffigwr 5.

CYSYLLTU I DWLL 
ARCHWILIO PRESENNOL 
DŴR CYMRU

PRESENNOL
FW MH
CL 21.850m
IL 20.340m PRESENNOL

FW MH
CL 21.630m
IL 19.930m

Ffigwr 5: Cysylltiad draen aflan arfaethedig

ALLWEDD

Llwybr arfaethedig y draen 
ochrol i greu cysylltiad newydd 
i’r rhwydwaith carthffosydd 
cyhoeddus sydd yno’n barod

Rhwydwaith carthffosydd 
cyhoeddus presennol

Lleoliad arfaethedig twll 
archwilio draen aflan
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DOGFENNAU ATEGOL Y CAIS
Mae’r dogfennau a restrir isod yn cefnogi’r cais cynllunio ac 
yn cael eu darparu i ddangos y cynigion. Mae’r dogfennau 
hyn hefyd yn asesu addasrwydd o ran cydymffurfio â pholisi 
cynllunio ac effaith ar yr amgylchedd a chawsant eu trafod a’u 
cytuno â Chyngor Sir Ynys Môn cyn eu cyflwyno: 

• Ffurflen Cais Cynllunio, gan gynnwys Tystysgrifau;

• Datganiad Dylunio, Mynediad a Chynllunio;

• Adroddiad Amgylcheddol;

• Cynllun Lleoliad y Safle;

• Cynllun y Safle;

• Trefniant Cyffredinol y Gwaith Allanol;

• Cynllun Lloriau a Thoeau;

• Drychiadau’r Adeiladau;

• Cydbwysedd Cloddio a Llenwi ar gyfer y Gwaith Pridd;

• Drychiadau’r Gwaith Allanol (x2);

• Cynllun Gwelliannau Tirlun ac Ecolegol;

• Cynllun Goleuadau Allanol;

• Manylion Ffensio;

• Cynllun Gwaith Priffordd;

• Cynllun Plannu. 

ADRODDIAD AMGYLCHEDDOL
Mae Horizon wedi ystyried gofynion Rheoliadau Cynllunio Gwlad 
a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2016. O gofio 
natur a maint y datblygiad ni chredir ei fod yn ddatblygiad 
sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) o’i ystyried 
yn erbyn y rheoliadau hyn. Cyflwynwyd cais am Farn Sgrinio 
i Gyngor Sir Ynys Môn i bennu barn yr awdurdod am y mater 
hwn. Cafwyd ateb yn cadarnhau nad oedd angen Datganiad 
Amgylcheddol ar 24ain Mawrth 2016. 

Er nad yw Datganiad Amgylcheddol yn ofynnol, cydnabyddir bod 
angen asesu’r effeithiau ar yr amgylchedd i ddangos beth fyddai 
effeithiau’r datblygiad. Casglwyd yr asesiadau hyn ynghyd mewn 
Adroddiad Amgylcheddol sy’n rhoi sylw i’r pynciau canlynol, yn y 
cyfnodau adeiladu a gweithredol:

• Ffactorau economaidd-gymdeithasol;

• Traffig a Thrafnidiaeth;

• Sŵn a Dirgryniad;

• Ansawdd yr Aer;

• Llifogydd a Draenio;

• Ecoleg;

• Y Tirlun a’r Effaith Weledol;

• Archaeoleg a’r Dreftadaeth Ddiwylliannol;

• Effeithiau Cronnus;

• Yr Iaith Gymraeg;

• lechyd a Lles.

Er nad oes angen asesiadau ffurfiol o’r Iaith Gymraeg nac 
o Iechyd a Lles i benderfynu ar y cais oherwydd natur y 
cynigion, mae’r Adroddiad Amgylcheddol hefyd yn rhoi sylw i’r 
ystyriaethau pwysig hyn.

Gan fod maint datblygiad yr AECC a DSL o dan y trothwy ar 
gyfer mân geisiadau, nid oes rhaid cael Datganiad Ieithyddol neu 
Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith. Fodd bynnag, mae Horizon wedi 
cynnal ymarfer sgrinio i bwyso a mesur effaith bosib datblygiad 
yr AECC a DSL ar y Gymraeg. Roedd hyn yn cynnwys rhoi sylw 
i’r cyd-destun polisi a deddfwriaethol perthnasol ochr yn ochr 
â chanlyniadau asesiad cymdeithasol-economaidd y datblygiad 
arfaethedig. 
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4: Ymgynghori Cyn-ymgeisio
Mae’r datblygiad arfaethedig wedi cael ei drafod yn barhaus â 
rhanddeiliaid lleol i helpu i lunio’r cynigion cyn cyflwyno’r cais. 
Cynhaliwyd trafodaethau â rhanddeiliaid cymunedol lleol a 
Chyngor Sir Ynys Môn, fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

YMGYNGHORI Â’R GYMUNED
Bu Horizon yn ymgynghori ar Brosiect Wylfa Newydd yn ei 
gyfanrwydd yng ngham cyntaf yr Ymgynghoriad Cyn-ymgeisio 
(PAC1) a thrwy’r Diweddariad ar y Prosiect yn Ionawr 2016.

Yn PAC1, ystyriwyd y cyfleusterau AECC a DSL ynghyd â nifer 
o gyfleusterau eraill o fewn safle’r NPS ar ochr ddwyreiniol yr 
A5025 a elwir yn ‘Gomplecs Porth Wylfa’. Nid oedd yr ymatebion 
i’r ymgynghori ar yr ardal hon yn ymwneud yn uniongyrchol â’r 
cyfleusterau yn yr AECC a DSL, ond roedd y sylwadau’n cyfeirio’n 
gyffredinol at effaith bosibl maint y datblygiad a gynigir ar gyfer 
yr ardal ar Dregele ac roedd nifer o blaid caniatáu i’r gymuned 
barhau i ddefnyddio’r adeiladau hyn. Yn dilyn PAC1 mae Horizon 
wedi diwygio’r cynigion presennol i hepgor datblygu yn yr ardal hon 
heblaw am adleoli’r AECC a DSL ar gyfer Magnox.

I gyd-fynd â’r Diweddariad ar y Prosiect yn Ionawr 2016 
cynhaliwyd digwyddiadau gwybodaeth yn Ionawr a Chwefror 
mewn amrywiol leoliadau ar Ynys Môn ac ar y tir mawr. Cafodd 
y lleoliad sydd mewn golwg ar gyfer cyfleusterau’r AECC a’r DSL 
ar Safle’r Cais ei adnabod yn y Diweddariad hwn, ond ni roddwyd 
unrhyw wybodaeth fanwl am y cynigion. Nid oes unrhyw ymateb i’r 
ymgynghoriad wedi cyfeirio’n uniongyrchol at y cyfleusterau hyn.

Er mwyn ymgysylltu’n effeithiol â rhanddeiliaid lleol ar y cynigion yn 
y cais cynllunio hwn, penderfynwyd targedu’r ymgynghori i drafod 
adleoli’r cyfleusterau AECC a DSL yn benodol3.
 

Roedd yr ymgynghori hwn yn cynnwys y camau allweddol hyn: 

• Sesiynau briffio i randdeiliaid lleol, gan gynnwys trafod yn 
uniongyrchol naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn â deiliaid 
y tai preswyl agosaf i egluro’r cynigion;

• Llythyr i’r holl breswylwyr sy’n byw o fewn cilometr i’r 
safle i’w diweddaru ar gynnydd y prosiect ac i’w gwahodd i 
fynychu’r Gymhorthfa Agored yn Neuadd Bentref Cemaes ym 
mis Chwefror;

• Cymhorthfa Agored am y prosiect yn benodol yn Neuadd 
Bentref Cemaes i roi cyfle i breswylwyr lleol weld y cynlluniau a 
gofyn cwestiynau.

Anfonwyd y llythyr at breswylwyr i tua 250 o gyfeiriadau ar 3 
Chwefror 2016. Mae’r llythyr hwn yn Atodiad 2. Yna cynhaliwyd 
Cymhorthfa Agored yn benodol i drafod y prosiect rhwng 1pm a 
7pm ar 15 Chwefror 2016 yn Neuadd Bentref Cemaes.

Mynychodd 19 o breswylwyr lleol y Gymhorthfa Agored ac o’r 
rhain roedd gan chwech ddiddordeb penodol, neu gwestiynau 
penodol i’w gofyn am y prosiect i adleoli’r AECC a’r DSL. Ni 
chodwyd unrhyw wrthwynebiad o sylwedd i’r cynllun yn ystod y 
digwyddiad. Fodd bynnag roedd nifer o gwestiynau a sylwadau 
ynghylch effeithiau’r gwaith adeiladu, o ran traffig a sŵn. Mae’r 
sylwadau hyn wedi helpu Horizon i benderfynu ar fesurau 
lliniaru y bydd angen eu gweithredu yn ystod y cyfnod adeiladu. 
Derbyniwyd sylwadau hefyd ynghylch defnyddio’r adeilad ar ôl yr 
amser y bydd ei angen ar yr NDA ar gyfer yr AECC a’r DSL.

TRAFODAETHAU CYN-YMGEISIO Â’R AWDURDOD 
CYNLLUNIO LLEOL AC YMGYNGOREION STATUDOL 

Cynhaliwyd tri chyfarfod cyn-ymgeisio er mwyn trafod y 
prosiect â’r Cyngor Sir, fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar 
gyfer y datblygiad, ym mis Hydref 2015, Rhagfyr 2015 
a Chwefror 2016 lle rhoddodd swyddogion cynllunio a 
swyddogion arbenigol eraill adborth a chyngor ar y cynigion. 
Yn ogystal cyflwynwyd y cynigion i Gomisiwn Dylunio Cymru 
yn Nhachwedd 2015 a rhoddodd y Comisiwn gyngor arnynt, 
yn benodol yng nghyswllt dylunio.

Mae Horizon wedi ystyried cyngor gan arbenigwyr yn y 
cyfarfodydd hyn ac wedi ymgorffori’r cyngor hwn lle’r oedd 
hynny’n briodol ac ymarferol er mwyn gwella’r cynllun a 
chyfyngu effeithiau posibl y datblygiad. Mae’r adborth ar yr 
ymgynghori wedi ychwanegu gwerth i’r broses o ddatblygu’r 
cynigion gan arwain at y datblygiad a gyflwynir yn y cais 
cynllunio hwn, datblygiad y mae Horizon yn fodlon ei fod yn 
cwrdd â gofynion rheoleiddio perthnasol.

3  Ymgynghoriad cyn-ymgeisio anstatudol o dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a 
Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
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5: Cyfiawnhad dros Ddewis y Safle 

LLEOLIAD SAFLE’R CAIS
Mae Horizon o’r farn mai Safle’r Cais yw’r lleoliad gorau ar gyfer 
cyfleusterau’r AECC a’r DSL ar ôl ystyried y paramedrau lleoli a 
sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r rheoliadau ac, o fewn y cyd-
destun hwnnw, y cyfyngiadau amgylcheddol a threftadaeth a’r 
gofynion polisi cynllunio. Disgrifir y broses o ddewis y safle isod. 

CYFYNGIADAU LLEOLI AR GYFER YR AECC
Mae’r Fanyleb Dechnegol ar gyfer adeilad yr AECC a ddarparwyd 
gan Magnox Limited wedi’i datblygu i sicrhau y cydymffurfir â 
rheoliadau niwclear wrth leoli a dylunio’r adeiladau. Y gofynion lleoli 
allweddol a gytunwyd â’r NDA yw bod y cyfleusterau hyn:

• Ar lefel o 24m AOD neu’n uwch;

• Wedi’u lleoli fwy na 400 metr o’r ganolfan ECC bresennol sydd 
ar y safle, ond lai na dau gilometr o’r fynedfa i’r Safle;

• Gyda mynediad o’r briffordd gyhoeddus sy’n annibynnol i’r 
fynedfa ar gyfer yr orsaf bŵer;

• Wedi’u lleoli ar gyfeiriad cwmpawd gwahanol o gymharu ag 
Adweithydd RI o’r ECC;

• Yn hygyrch i gerbydau brys;

• Yn gallu cael mynediad at systemau cyfathrebu argyfwng Magnox.

Dengys Ffigwr 6 ystod y lleoliadau posibl ar gyfer y cyfleusterau 
newydd ar sail y meini prawf uchod. Dylid nodi bod y gofyniad 
i’r safle fod yn hygyrch i gerbydau a bod modd ei gyrraedd o 
briffordd gyhoeddus wahanol i’r un ar gyfer yr ECC yn cyfyngu 
ymhellach ar addasrwydd safleoedd yn yr ardal y gellid eu dewis 
fel y dangosir yn Ffigwr 6. 

Mae Ffigur 6 hefyd yn dangos Ardal Datblygu Wylfa Newydd. 
Cafodd yr holl dir i’r gogledd ac i’r gorllewin o’r A5025 ei 
anwybyddu yn yr ardal hon, oherwydd adeg dewis y safle, roedd 
potensial y gallai’r cyfleusterau AECC a DSL ragfarnu datblygiad 
yr Orsaf Bŵer Newydd. 

Mae Safle’r Cais yn bodloni pob un o’r meini prawf uchod ac felly’n 
gallu darparu’r cyfleusterau newydd yn unol â’r gofynion rheoleiddio.

CYFYNGIADAU AMGYLCHEDDOL
Yn ogystal â’r gofynion lleoli ar gyfer Safle’r Cais, mae ystod o 
gyfyngiadau amgylcheddol a ystyriwyd er mwyn dod o hyd i 
safle addas yn yr ardal benodol dan sylw. Mae Horizon am osgoi 
datblygu mewn ardaloedd dynodedig lle bo hynny’n bosibl er mwyn 
osgoi effeithiau annerbyniol ar yr ardaloedd hynny a gwrthdaro â 
gofynion polisïau cynllunio perthnasol. O’r herwydd, mae Horizon 
wedi osgoi Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r Gof a 
Chae Gwyn, Ardal Cadwraeth Arbennig ac Ardal Gwarchodaeth 
Arbennig Bae Cemlyn a Thirlun Hanesyddol Rhestredig Gerddi 
Cestyll ynghyd ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn 
gan fod tir, gan gynnwys Safle’r Cais, o fewn yr ardal chwilio nad yw 
wedi’i ddynodi a lle gellid darparu’r cyfleusterau.

Mae mapio dosbarthiad tir amaethyddol arfaethedig4 yn dangos bod 
ansawdd y tir amaethyddol yn debyg iawn yn yr ardal a welir yn Ffigur 
6. O fewn yr ardal hon, nid oes gan Horizon unrhyw dystiolaeth sy’n 
awgrymu bod ansawdd y tir amaethyddol yn amrywio y tu allan i 
Ardal Datblygu Wylfa Newydd. O’r herwydd, nid oedd ansawdd y tir 
amaethyddol yn ffactor neilltuol wrth ddewis safle.  

Er bod osgoi dynodiadau yn rhoi cyfiawnhad cyffredinol dros 
ddewis y safle, dylid nodi bod yr Adroddiad Amgylcheddol yn 
cynnwys asesiad llawn o’i botensial. 

POLISI CYNLLUNIO
Mae polisi cynllunio yn cefnogi lleoliad arfaethedig y cyfleusterau 
gerllaw Tregele. Mae’r fframwaith polisi cynllunio’n nodi beth 
yw’r gofynion ar gyfer lleoli datblygiad er mwyn sicrhau patrwm 
datblygu cynaliadwy. 

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol: Gorsaf Niwclear Newydd Wylfa 
(CCA Wylfa Newydd) yn cefnogi darparu defnydd tir ar gyfer 
cyflogaeth ar gyfer Prosiect Wylfa, ar yr amod bod y datblygiad 
yn cyd-fynd â’r polisi cynllunio cenedlaethol a strategaeth ofodol y 
polisi cynllunio lleol.   

Yn ôl Polisi Cynllunio Cymru rhaid lleoli datblygiad yn gyson â’r 
gofyniad i leihau teithio a chynyddu hygyrchedd drwy ddulliau 
eraill heblaw am ddefnyddio ceir preifat, gyda datblygiad yng 
nghefn gwlad wedi’i leoli o fewn neu gerllaw aneddiadau lle gellir 
ei gymhathu orau.

Mae’r safle’n hygyrch o Dregele a wasanaethir gan drafnidiaeth 
gyhoeddus ar ffurf gwasanaeth bws. Felly mae’r cynnig fwy neu 
lai’n gyson â gofynion polisi cenedlaethol. 

Mae Polisi 2 Cynllun Lleol Ynys Môn yn cefnogi datblygiad sy’n 
creu gwaith ar safleoedd o fewn neu ar gyrion aneddiadau 
presennol, lle maent o faint a math sy’n gydnaws â’r ardal o 
gwmpas ac yn unol â pholisïau eraill yn y cynllun. Ni fyddai’r 
cynnig hwn yn creu gwaith oherwydd fod y cyfleusterau eisoes yn 
bodoli, ond byddai’r cynnig yn diogelu swyddi lleol felly ystyrir bod 
hynny’n berthnasol yma. Lleolir y safle’n union gerllaw Tregele 
ac mae’n adeilad unllawr sy’n gydnaws â’r datblygiad presennol 
o adeiladau unllawr a deulawr yn bennaf. Yn ogystal, mae Polisi 
B7 Cynllun Strwythur Gwynedd yn cydnabod bod gofynion lleoli 
penodol ar gyfer datblygiadau cyflogaeth yn gallu cyfiawnhau 
datblygiad a leolir oddi wrth dir wedi’i ddyrannu.

CASGLIAD
Dengys yr ystyriaethau uchod, wrth ystyried y gwahanol 
gyfyngiadau lleoli ar yr adeilad gweithredol hwn i sicrhau 
y cydymffurfir â rheoliadau, bod angen osgoi safleoedd a 
warchodir am eu gwerth amgylcheddol neu hanesyddol ynghyd 
â chanllawiau a pholisïau cynllunio ar leoli, bod cyfiawnhad llwyr 
dros leoli cyfleusterau’r AECC a’r DSL ar Safle’r Cais. 

Mae’r lleoliad hwn yn unol â gofynion polisi cynllunio i leoli 
datblygiadau cyflogaeth o fewn neu gerllaw aneddiadau sydd 
eisoes yn bodoli ac ar dir heb gyfyngiadau dynodedig.

Rhoddir asesiad manwl o’r effeithiau sy’n gysylltiedig â’r cynigion 
datblygu yn yr Adroddiad Amgylcheddol sydd ynghlwm. Rhoddir 
asesiad o gydymffurfio â gofynion polisi cynllunio ehangach i 
sefydlu a fyddai’r cynigion, at ei gilydd, yn dderbyniol ac a ddylid 
rhoi caniatâd cynllunio neu beidio, yn Adran 8 yr Adroddiad hwn. 

4  Dosbarthiad Tir Amaethyddol yng Nghymru a Lloegr 1985 (Natural England)
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Ffigwr 6: Cyfyngiadau lleoli’r AECC

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2015 yr Arolwg Ordnans 100051118

Safle’r Cais

ALLWEDD

Safle’r Orsaf Bŵer

Ardal Datblygu Wylfa Newydd

Arc radiws 2Km o fynedfa’r safle

Arc radiws 400m o’r AECC presennol 
ar y safle

Coridor o dir ar hyd yr un llwybr â’r 
ECC o Adweithydd R1
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6: Dull Dylunio
Wrth ddatblygu’r cynigion, bu’n rhaid i Horizon ystyried polisïau 
a chanllawiau cynllunio ar ddylunio. Ar lefel genedlaethol, mae 
Polisi Cynllunio Cymru’n cadarnhau bod dyluniad da’n ganolog i 
ddatblygu cynaliadwy. Er mwyn deall y cyd-destun lleol, talwyd
sylw arbennig i Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio a’r 
Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig 
Trefol a Gwledig a gyhoeddwyd gan y Cyngor Sir yn 2008. 

CYSYNIAD DYLUNIO
Cysyniad dylunio Horizon yw creu safle newydd gydag adeiladau 
diogel addas i’r pwrpas sy’n gonfensiynol eu ffurf a gonest 
eu hedrychiad. Deilliodd y cysyniad hwn o ystyried bod angen 
darparu’r NDA ag adeiladau diogel sydd o fewn paramedrau 
lleoli penodedig i gwrdd â gofynion rheoleiddio ac ail-greu 
swyddogaeth y cyfleusterau presennol ar sail ‘tebyg am debyg’.

Defnyddiodd Horizon y gofynion hyn, ynghyd â’r canllawiau 
dylunio, i sefydlu’r sail ar gyfer y cysyniad dylunio ac yna i dywys 
gwaith Horizon o ddatblygu ffurf a chynllun yr adeiladau newydd 
a sicrhau eu bod yn ymdoddi i’r tirlun o’u cwmpas.

Mae Horizon hefyd yn credu y dylai’r adeiladau fod yn 
adlewyrchiad ‘gonest’ o’u pwrpas ac na ddylent geisio cuddio 
beth ydynt. Fodd bynnag nid yw bod yn onest yn atal iddynt fod 
yn anymwthgar. Mae cysyniad dylunio Horizon yn cydnabod hyn 
drwy fabwysiadu ffurf adeilad cryno gyda tho isel gan ei osod yn 
y tirlun mewn ffordd sy’n lleihau ei effaith weledol ar adeiladau 
cyfagos a’r amgylchedd ehangach.

YMDODDI I’R TIRLUN O’I GWMPAS
Lleolir Safle’r Cais yn Ardal Cymeriad Tirlun Ynys Môn a 
ddiffinnir fel Ardal 4: Arfordir y Gogledd Orllewin, gyda 
nodweddion neilltuol tirlun arfordirol megis clogwyni, 
cildraethau a thir fferm bugeiliol y wlad o gwmpas. Mae’r 
ddaearyddiaeth leol yn cynnwys bryniau a dolydd, tir pori’n 
bennaf, gyda rhostir a chraig yn brigo i’r wyneb ar dir 
uwch yn nodwedd leol. Yr orsaf bŵer bresennol yw’r tirnod 
amlycaf i’r gogledd, gyda gwifrau trawsyrru trydan 400kV 
yn croesi cefn gwlad. Patrwm o gaeau pori bach i ganolig 
sydd yma gyda therfynau caeau’n cynnwys cymysgedd o 
gloddiau pridd, gwrychoedd a waliau cerrig. Mae creigiau 
sy’n brigo i’r wyneb hefyd yn nodwedd leol.

Mae’r patrwm anheddiad yn wasgaredig, gyda phentrefan 
Tregele i’r de o’r safle a phentref pysgota Cemaes i’r gogledd. 
Ceir hefyd ambell dŷ yma ac acw a thai fferm gwasgaredig 
rhwng y ddau anheddiad. Mae terfynau’r caeau’n cynnwys 
waliau cerrig sychion, cloddiau pridd, cloddiau gyda 
gwrychoedd, ffensys ac ambell i lwyn coediog a grwpiau o 
goed. Mae defnydd helaeth o ithfaen a chalchfaen lleol i’w 
weld yn y cloddiau pridd a’r waliau.

Mae Horizon wedi datblygu dyluniad yr adeiladau newydd ar 
ôl ystyried cyd-destun y tirlun lleol hwn, ac fel a ganlyn.

Golygfa o Safle’r Cais gan edrych i’r de tuag at Dregele
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CYNLLUN Y SAFLE
Lleolir yr adeiladau newydd mewn compownd diogel mewn 
ardal o tua 1300m2 (0.13 hectar). 

Bydd y compownd hwn wedi’i leoli yng nghanol Safle’r Cais ar 
lefel o tua 25.5m AOD. I wella mynediad ar gyfer y cerbydau 
fydd yn teithio i ac o’r adeiladau newydd, bwriedir hefyd lledu’r 
gerbydlon yn lleol gerllaw’r gyffordd â’r A5025. Bydd hyn yn 
creu lle pasio i gerbydau wrth ddod at y fynedfa i’r adeiladau 
newydd o’r gogledd. Dangosir cynllun safle ar gyfer yr adeiladau 
newydd yn Ffigwr 7.

Ffigwr 7: Safle’r Cais – cynllun cyffredinol

ALLWEDD

Safle amgen ar gyfer Terfynau Safle 
Cais AECC a DSL Magnox

Gwifren drydan 400kV uwchben sydd 
yno’n barod

Gwifren drydan 11kV uwchben sydd 
yno’n barod

Llystyfiant presennol o fewn terfynau’r 
AECC/ DSL

Coed sydd i’w cadw

Gwrychoedd sydd i’w cadw

Gwrych i’w lenwi gyda llwyni brodorol

Llystyfiant presennol y tu allan i 
derfynau’r AECC/ DSL

Coed

Gwrychoedd

Cynigion gwaith meddal

Glaswelltir amwynder sy’n tyfu’n fyr 

Cymysgedd o hadau blodau gwyllt

Cymysgedd o laswellt amaethyddol

Cymysgedd o goed a llwyni coetir 
brodorol

Coeden ‘bluog’ frodorol

Gwrych brodorol

Pwll arafu dŵr i’w hadu â chymysgedd 
o laswelltir gwlyb

Gwaith caled - presennol

Wal gerrig a chlawdd pridd i’w cadw

Cynigion gwaith caled

Tarmacadam i gerbydau

Pafin bloc concrid Marshalls:  
Cerrig pafin llyfn Celestia. Luna (llwyd canolig). 
300 x 300

Geogrid wyneb wedi’i gryfhau gyda 
sglodion cerrig i lenwi 
Sglodion ithfaen 14mm i’w cyflenwi gan 
Chwarel Caer Glaw, Gwalchmai, Ynys Môn

Wal cerrig gyda phileri crwn ar y pen

Wal gerrig a chlawdd pridd 
presennol i’w tynnu allan a’u hadfer 
ar ddiwedd y  gwaith

Trim o sglodion cerrig 
Sglodion ithfaen 14mm i’w cyflenwi gan 
Chwarel Caer Glaw, Gwalchmai, Ynys Môn

Ffens atal stoc 1.2m

Ffens rwyllog Rylock 1.2m dros dro 
(i warchod planhigion newydd rhag gwyntoedd 
De-Orllewinol)

Prif Ffens Berimedr 
Secureguard-35, 3m o uchder i safon BS 1722-
14:2006. Lliw RAL 7012 - Basalt Grey 

Ffens Fewnol y Compownd  
Proguard, 1.8m o uchder i BS EN 1722-
14:2006. Lliw RAL 7012 - Basalt Grey

Lloches a Chynefinoedd Gaeafu  
I’w creu fel cynefin ar gyfer ymlusgiaid ac 
amffibiaid

Elfennau Allanol 
Gweler Ffigwr 8
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Bydd mynediad i’r compownd drwy fynedfa newydd tua 60m 
i’r de o’r gyffordd rhwng ffordd wreiddiol a ffordd bresennol 
yr A5025. Bydd y fynedfa gae’n efelychu’r waliau terfyn cerrig 
lleol gyda cholofnau cerrig i gydnabod y mynediad i’r safle. Bydd 
gât gae bren gyda leff ddwbl a phum bar o flaen y prif gatiau i’r 
compownd yn diogelu’r tir pori o gwmpas y compownd.

Diogelir perimedr y compownd gyda ffens agored o baneli dur 
rhwyllog 3m o uchder, wedi’i gorffen mewn basalt (RAL 7012). 
Bydd gan y ffens hon gât siglo leff ddwbl. Bydd y compownd 
mewnol yng nghefn y Prif Adeilad wedi’i amgáu gan ffens 
agored o baneli dur rhwyllog 1.8m o uchder fydd hefyd wedi’i 
gorffen mewn basalt (RAL 7012); bydd biniau casglu gwastraff 
yn cael eu diogelu a’u sgrinio gan y ffens fewnol hon a bydd 
cyfleusterau i ddidol y gwastraff ar gael yn y Prif Adeilad. 

Un o nodweddion allweddol y datblygiad yw’r ffens berimedr. 
Un o’r gofynion rheoleiddio yw bod y ffens yn 3m o uchder, 
gydag aliniad syth a pharth diogelwch ‘cadw draw’ 5m o boptu 
iddi. Bydd hyn er mwyn sicrhau diogelwch yr adeiladau newydd 
bob amser. Mae Horizon wedi ceisio cyfyngu effaith y ffens ar 
y tirlun drwy leihau maint yr ardal a amgaeir gan y ffens; o 
ganlyniad ystyrir bod cynllun y safle’n gwneud defnydd effeithlon 
o le, gyda’r fantais bellach o leihau’r defnydd o ddeunyddiau 
tirlunio caled a faint o dirlunio meddal y bydd angen gwneud 
gwaith rheolaidd i’w gynnal a’i gadw.

Bydd y Prif Adeilad o fewn y compownd diogel hwn a bydd 
hwnnw’n cynnwys yr AECC a’r DSL ynghyd ag adeilad llai ar 
wahân sef yr Ystafell Paratoi Samplau; dyma lle paratoir y 
samplau a ddadansoddir yn y DSL. Lleolir yr Ystafell Paratoi 
Samplau yng nghefn y Prif Adeilad, gyda’i drychiad dwyreiniol o 
flaen drychiad dwyreiniol y Prif Adeilad. Bydd hyn yn torri ar fas 
y datblygiad gan ychwanegu diddordeb at edrychiad yr adeiladau 
newydd o’r de-ddwyrain.

Bydd y Prif Adeilad, mewn cyfeiriad o’r dwyrain i’r gorllewin, 
yn 18.5m o hyd ac yn 11.5m o led mewn cyfeiriad o’r gogledd 
i’r de. Bydd uchder cyffredinol yr adeilad hwn yn 3.8m a bydd 
uchder y to yn 29.5m AOD yn y man uchaf. Bydd lefel orffenedig 
y llawr y tu mewn i’r Prif Adeilad yn 25.7m AOD. Dyluniwyd 
maint a chynllun y Prif Adeilad i efelychu maint yr ystafelloedd 
yn yr adeilad presennol, ar ffurf adeilad cryno. Mae hyn wedi 
sicrhau bod maint y datblygiad cyn lleied â phosibl. Dangosir 
cynllun llawr ar gyfer yr adeiladau newydd yn Ffigwr 8.

Bydd yr Ystafell Paratoi Samplau, mewn cyfeiriad o’r dwyrain 
i’r gorllewin, yn 5.7m o hyd (y tu allan) ac yn 3.7m o led (y tu 
allan) mewn cyfeiriad o’r gogledd i’r de. Bydd uchder cyffredinol 
yr adeilad hwn yn debyg i uchder y Prif Adeilad er mwyn rhoi 
parhad i linell y to rhwng y ddau. Bydd lefel orffenedig y llawr 
y tu mewn i’r Ystafell Paratoi Samplau yn 25.5m AOD. Rhoddir 
mynediad i gerddwyr o’r Ystafell Paratoi Samplau i fynedfa’r Prif 
Adeilad ar hyd palmant ar ochr ddwyreiniol y Prif Adeilad.

Prif ffens berimedr 3m o uchder
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4 -  Cynwysyddion VRF ar gyfer Systemau 
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Tarmacadam i gerbydau

Cerrig pafin concrid Marshalls: 
Cerrig pafin crwn llyfn Celestia.  
Luna (llwyd canolig). 300 x 300 

Sglodion ithfaen  
14mm wedi’u cyflenwi gan Chwarel Caer Glaw, 
Gwalchmai, Ynys Môn

Prif Adeilad (179m2)

Ystafell Paratoi Samplau (15m2)
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EDRYCHIAD YR ADEILAD
Adeiladir y Prif Adeilad a’r Ystafell Paratoi Samplau naill ai 
drwy ddefnyddio blocs dal pwysau neu system o fframiau 
dur pwrpasol, wedi eu cladio’n bennaf â phaneli wal wedi’u 
hinswleiddio a’u trefnu’n llorweddol. Mae’r paneli cladin y 
bwriedir eu defnyddio yn baneli wal fflat wedi’u hinswleiddio 
a’u gorffen mewn basalt (RAL 7012). O gwmpas mynedfa’r 
Prif Adeilad bydd y cladin ar y waliau’n gerrig naturiol wedi’u 
gosod mewn cyrsiau cul a chyson, gan ddefnyddio brics o hyd 
afreolaidd; y garreg y bwriedir ei defnyddio yw calchfaen lleol 
Penmon. Ym marn Horizon dyma’r ymateb priodol yng nghyd-
destun y safle. 

Er bod y SPG5 ar Ddylunio’n nodi y byddai gwaith cerrig di-gwrs 
afreolaidd yn well, mae Horizon yn credu y bydd disgyblaeth y 
cyrsiau rheolaidd yn adlewyrchu natur beirianyddol y datblygiad 
yn well, tra bo’r brics o hyd afreolaidd yn creu diddordeb. 
Dangosir y drychiadau allanol ar gyfer yr adeiladau newydd yn 
Ffigwr 9.

5 Nodyn Dylunio 20 Dyluniad y Waliau

Drychiad gogleddol

Drychiad dwyreiniol

Ffigwr 9: Drychiadau
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Paratoi Samplau
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Drychiad deheuol

Drychiad gorllewinol

Ffigwr 9: DrychiadauBwriedir adeiladu’r ddau adeilad gyda tho fflat ar un gogwydd; 
dyluniwyd llinell to’r Ystafell Paratoi Samplau i ddilyn llinell to’r 
Prif Adeilad. Bydd hyn yn gwneud yr adeiladau’n llai amlwg, 
yng nghyd-destun y tirlun lleol, gan eu gosod o dan linell toeau 
adeiladau cyfagos fel Tafarn y Douglas Inn. 

Bydd gan do’r Prif Adeilad a’r Ystafell Paratoi Samplau gwter 
bocs alwminiwm allanol ar y ffasgia gogleddol ar ei hyd. 
Bydd dŵr glaw a gesglir gan y gwteri hyn yn draenio i landeri 
dŵr glaw sgwâr alwminiwm ym mhob pen y gwter ar y Prif 
Adeilad ac ym mhen dwyreiniol y gwter ar yr Ystafell Paratoi 
Samplau. Bydd y gwteri a’r landeri wedi eu gorffen gyda chôt o 
bowdr polyester RAL 7016 llwyd tywyll i gyd-fynd â drysau a 
ffenestri’r adeiladau.

Crëir y bargodau ar y Prif Adeilad a’r Ystafell Paratoi Samplau 
drwy ddefnyddio sêl blwm alwminiwm wasgedig. Bydd y seliau 
plwm yn cael eu gosod mewn stepiau i dorri ar ddyfnder 
gweledol y to ac i roi mwy o ddiddordeb i ddrychiadau’r adeilad. 
Bydd y byrddau soffit a ffasgia wedi eu gorffen gyda chôt o 
bowdr polyester RAL 7016 llwyd tywyll i gyd-fynd â drysau a 
ffenestri’r adeiladau.

Bydd y ffenestri ar gyfer y Prif Adeilad a’r Ystafell Paratoi 
Samplau yn ffenestri casment alwminiwm sy’n hongian o’r top, 
gyda gwydrau wedi eu mowntio’n fewnol a’u gosod yn ôl yn y 
wal rhag y tywydd ac i roi cerfwedd i’r adeiladau; mae hyn yn 
unol â’r mathau o ffenestri a awgrymir yn SPG6 Dylunio. Bydd y 
ffenestri wedi eu gorffen gyda chôt powdr polyester RAL 7016 
llwyd tywyll i gyd-fynd â drysau’r ddau adeilad. Lle gosodir y 
ffenestri yn y cladin cerrig naturiol, bydd y siliau mewn cerrig 
naturiol i gyd-fynd â’r cladin.

 

6 Nodyn Dylunio 22 Dyluniad y Ffenestri
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Sglodion ithfaen

Bydd gan y drysau gwydr i’r Prif Adeilad leff ddwbl wedi eu 
gorffen gyda chôt o bowdr polyester RAL 7016 llwyd tywyll i 
gyd-fynd â ffenestri’r adeilad. Bydd y drysau’n alwminiwm gyda 
phaneli gwydr. Bydd y drws un leff ar gyfer yr Ystafell Paratoi 
Samplau wedi’i orffen gyda chôt o bowdr polyester RAL 7016 
llwyd tywyll i gyd-fynd â’r ffenestr. Bydd y drysau yn rhai 
alwminiwm gyda phaneli mewnlenwi wedi’u hinswleiddio.

Bydd gan y Prif Adeilad hefyd gyfarpar CCTV fydd yn cynnwys 
pump o gamerâu CCTV wedi eu gosod ar yr adeilad. Cyfyngwyd 
ar nifer y camerâu i’r isafswm sy’n ofynnol i ddiogelu’r safle’n 
ddigonol gan sicrhau bod y camerâu wedi eu gosod i fodloni 
gofynion diogelwch penodol yr adeilad newydd ac nad oes 
unrhyw dirlunio’n cuddio golygon y camerâu.

TIRLUNIO
Macadam fydd wyneb y ffordd fynediad newydd a’r ffordd 
gylchrediad fewnol. Bydd y lle parcio i’r de o’r ffordd fynediad yn 
cael ei greu’n defnyddio geo-grid wedi’i lenwi â sglodion ithfaen 
14mm a gyflenwir gan Chwarel Caer Glaw, Gwalchmai ar Ynys 
Môn. Defnyddir y cerrig hyn hefyd i greu stribyn o ro 450mm o 
led o dan y ffens berimedr.

Mae’r cynigion ar gyfer y tirlunio meddal yn adlewyrchu 
cymeriad y tirlun cyfagos, patrwm y llystyfiant lleol o dir pori, 
gwrychoedd ac ambell i goeden wrych a llwyn coed. Ystyriwyd 
hefyd y cyfleoedd i sgrinio’r datblygiad oddi wrth dai preswyl 
cyfagos yn ogystal â hawliau tramwy cyhoeddus a defnyddwyr 
y briffordd; lle bynnag y bo hynny’n bosibl, mae’r nodweddion 
naturiol wedi cael eu cadw a’u gwella i greu cynefin sy’n 
ychwanegu at fioamrywiaeth leol.

Cerrig pafin Luna

Llwyd Tywyll  
RAL 7016

Basalt  
RAL 7012

Calchfaen Penmon
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Softworks proposals

Native feathered tree

Hardworks proposals

Alternative premises for the Magnox
AECC DSL Application Site Boundary

Vehicular tarmacadam

Existing vegetation within AECC/ DSL boundary

Trees

Reinforced surface Geogrid with stone chip fill
14mm granite chips supplied from Caer Glaw Quarry, Gwalchmai,
Anglesey

Hedgerow to be gapped-up with
native shrubs

Existing 400kV overhead line

Native hedgerow

Hardworks - existing
Stone wall and earth embankment to be retained

Attenuation area sown with wet grassland mix

Amenity close mown grass

Native woodland shrubs and trees mix

Security fence
Secureguard-358, height 3m tall to BS 1722-14:2006.
Colour RAL 7012 - Basalt Grey

Stone chip trim
14mm granite chips supplied from Caer Glaw Quarry, Gwalchmai,
Anglesey

Concrete block paving
Marshalls: Celestia smooth ground flag paving.
Luna (mid grey). 300 x 300

Stone wall with circular end pillars

Agricultural grass mix

Refuge and Hibernaculae
To be constructed for reptile and amphibian habitat

Internal Compound fence
Proguard, 1.8m tall to BS EN 1722-14:2006.
Colour RAL 7012 - Basalt Grey

Existing 11kV overhead line

Existing stone wall and earth embankment to be
removed and reinstated at end of works

Legend

Trees to be retained

Hedgerows

Hedgerows to be retained

Existing vegetation outside AECC/ DSL boundary

Temporary 1.2m Rylock mesh fence
(to protect new planting from S/W winds)

Wildflower meadow mix

1.2m stock proof fence

E

F

Toriad Gogledd i’r De drwy’r safle

Mae lefel y ddaear o gwmpas perimedr y compownd yn amrywio 
rhwng 25.7m AOD a 25.1m AOD; yr olaf yw lefel bresennol y 
ddaear yng nghornel de-ddwyreiniol llinell y ffens, lle mae’r lleiaf 
o sgôp i ailraddio. Yr ochr arall i’r ffens, newidiwyd y tirffurf 
i dderbyn y datblygiad mewn ffordd sy’n gydnaws â llinellau 
naturiol y tir o gwmpas. 

Mae’r nodweddion terfyn presennol megis y cloddiau pridd 
a’r gwrychoedd, gydag ambell i goeden wrych, wedi eu cadw 
gymaint â phosibl gyda darn wedi’i dynnu allan er mwyn creu 
mynediad i’r safle ar y terfyn gorllewinol.

Gwarchodir y nodweddion presennol hyn yn ystod y cyfnod 
adeiladu gan fwriadu eu hatgyfnerthu â gwaith plannu i 
gryfhau’r terfynau; bydd hyn yn sgrinio’r datblygiad ymhellach 
oddi wrth gymdogion cyfagos ac yn gwella’r cynefin lleol i 
fywyd gwyllt.
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Lleoliad y toriad

Porfa 
bresennol

Cymysgedd 
arfaethedig 
o goed coetir 
a llwyni 
brodorol

Glaswelltir 
amwynder 
sy’n tyfu’n 
fyr 

Ystafell 
Paratoi 
Samplau

Tarmacadam 
i gerbydau

Wyneb wedi’i 
atgyfnerthu
Geo-grid gyda 
sglodion cerrig 
fel llenwad

Clawdd 
graddedig i’w 
hadu â blodau 
gwyllt

Cymysgedd 
o goed a 
llwyni coetir 
brodorol

Gwrych 
i’w lenwi a 
choed ‘pluog’ 
brodorol i’w 
ychwanegu

Gwellhawyd y tirlun ymhellach drwy gyflwyno terfyn cae 
newydd yng ngogledd y safle, creu llwyn coediog o goed a 
llwyni brodorol a phwll glaswelltir gwlyb i arafu dŵr ffo oddi 
ar y wyneb. Dylid nodi y dylanwadir ar leoliad y coed yn rhan 
ddeheuol y safle gan agosrwydd y wifren foltedd isel uwchben yn 
ne’r datblygiad.

Bydd yr ardaloedd tirlunio meddal o fewn ffens y perimedr 
yn cael eu hadu â glaswelltir amwynder sy’n tyfu’n fyr er 
mwyn sicrhau cyn lleied â phosibl o waith cynnal a chadw tir 
o gwmpas yr adeiladau. I helpu i sgrinio’r safle oddi wrth dai 
preswyl cyfagos ac o’r golygfeydd dwyreiniol, bwriedir plannu 
llwyn coediog ar hyd y terfyn cae presennol i’r de o’r adeiladau 
newydd gyda llwyn coediog ym mhob pen i’r terfyn cae newydd 
i’r gogledd o’r adeiladau newydd. Disgwylir y bydd y llwyni 
coediog hyn yn cyfoethogi bywyd gwyllt ymhellach yn yr ardal 
leol. Mae Horizon yn cydnabod pwysigrwydd rheoli gwaith 
plannu o’r fath i sicrhau y bydd yn sgrinio’r safle’n ddigonol oddi 
wrth y cymdogion agosaf.

Mae’r montage ffotograffig ar Dudalen 26 yn dangos yr olygfa 
bosibl o’r A5025, gan edrych i’r de tuag at Dregele gyda’r 
datblygiad arfaethedig yn y pellter canol. Mae’r montage yn 
dangos y ffurf adeiledig sydd mewn golwg, y gwrych sydd 
i’w gadw ynghyd â’r llwyni coediog a’r gwrychoedd newydd. 
Mae’r lluniau’n dangos twf y gwaith plannu ar ôl 15 mlynedd 
a gwelwn, wrth i’r gwaith plannu aeddfedu, bod y datblygiad 
arfaethedig yn ymdoddi fwyfwy i’r tirlun lleol presennol.

Bydd y borfa bresennol wedi’i lled-wella’n cael ei hadu â 
chymysgedd o hadau blodau gwyllt. Y cymysgedd sydd mewn 
golwg yw cymysgedd o hadau tir fferm RE9 Germinal Amenity 
ynghyd â Succisa Pratensis (tamaid y cythraul). Ar gyfer y pwll 
arafu dŵr ffo oddi ar y wyneb, bwriedir plannu cymysgedd 
glaswelltir gwlyb. Rhywogaethau brodorol fydd yr holl 
blanhigion gan ddefnyddio cymysgeddau o hadau dolydd, coed 
a llwyni sy’n frodorol ac a dyfwyd yn y DU. Crëir cynefin pellach 
gyda phwll bas fydd yn cael ei greu gan y pwll arafu dŵr ffo 
a leolir yng nghornel gogledd-ddwyreiniol y safle. Ychwanegir 
lloches a chynefinoedd gaeafu er mwyn gwella’r ardal ar gyfer 
bywyd gwyllt.

Ffens atal 
stoc 1.2m  
o uchder

Cymysgedd o 
hadau blodau 
gwyllt

Gwrych 
arfaethedig o 
goed a llwyni 
brodorol gyda 
ffens rwyllog 
Rylock 1.2m 
dros dro

Y Prif Adeilad 
(AECC a DSL)

Ffens rwyllog 
agored â phaneli dur 
3m o uchder gyda 
sglodion ithfaen

Ffens rwyllog 
agored â phaneli dur 
3m o uchder gyda 
sglodion ithfaen



© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited

ADRAN 6: DULL DYLUNIO ADEILADAU AMGEN MAGNOX: AECC A’R DSL, DATGANIAD DYLUNIO, MYNEDIAD A CHYNLLUNIO  |  PŴER NIWCLEAR HORIZON  | 24
A5

02
5

Generator

400kV OVERHEAD LINE

11kV OVERHEAD LINE

25.50

24.00

24.50

25.00

26.00

23.50

27.00

27.50

Softworks proposals

Native feathered tree

Hardworks proposals

Alternative premises for the Magnox
AECC DSL Application Site Boundary

Vehicular tarmacadam

Existing vegetation within AECC/ DSL boundary

Trees

Reinforced surface Geogrid with stone chip fill
14mm granite chips supplied from Caer Glaw Quarry, Gwalchmai,
Anglesey

Hedgerow to be gapped-up with
native shrubs

Existing 400kV overhead line

Native hedgerow

Hardworks - existing
Stone wall and earth embankment to be retained

Attenuation area sown with wet grassland mix

Amenity close mown grass

Native woodland shrubs and trees mix

Security fence
Secureguard-358, height 3m tall to BS 1722-14:2006.
Colour RAL 7012 - Basalt Grey

Stone chip trim
14mm granite chips supplied from Caer Glaw Quarry, Gwalchmai,
Anglesey

Concrete block paving
Marshalls: Celestia smooth ground flag paving.
Luna (mid grey). 300 x 300

Stone wall with circular end pillars

Agricultural grass mix

Refuge and Hibernaculae
To be constructed for reptile and amphibian habitat

Internal Compound fence
Proguard, 1.8m tall to BS EN 1722-14:2006.
Colour RAL 7012 - Basalt Grey

Existing 11kV overhead line

Existing stone wall and earth embankment to be
removed and reinstated at end of works

Legend

Trees to be retained

Hedgerows

Hedgerows to be retained

Existing vegetation outside AECC/ DSL boundary

Temporary 1.2m Rylock mesh fence
(to protect new planting from S/W winds)

Wildflower meadow mix

1.2m stock proof fence
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Lleoliad y toriad Toriad Gorllewin i’r Dwyrain drwy’r safle
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Native feathered tree

Hardworks proposals

Alternative premises for the Magnox
AECC DSL Application Site Boundary

Vehicular tarmacadam

Existing vegetation within AECC/ DSL boundary

Trees

Reinforced surface Geogrid with stone chip fill
14mm granite chips supplied from Caer Glaw Quarry, Gwalchmai,
Anglesey

Hedgerow to be gapped-up with
native shrubs

Existing 400kV overhead line

Native hedgerow

Hardworks - existing
Stone wall and earth embankment to be retained

Attenuation area sown with wet grassland mix

Amenity close mown grass

Native woodland shrubs and trees mix

Security fence
Secureguard-358, height 3m tall to BS 1722-14:2006.
Colour RAL 7012 - Basalt Grey

Stone chip trim
14mm granite chips supplied from Caer Glaw Quarry, Gwalchmai,
Anglesey

Concrete block paving
Marshalls: Celestia smooth ground flag paving.
Luna (mid grey). 300 x 300

Stone wall with circular end pillars

Agricultural grass mix

Refuge and Hibernaculae
To be constructed for reptile and amphibian habitat

Internal Compound fence
Proguard, 1.8m tall to BS EN 1722-14:2006.
Colour RAL 7012 - Basalt Grey

Existing 11kV overhead line

Existing stone wall and earth embankment to be
removed and reinstated at end of works

Legend

Trees to be retained

Hedgerows

Hedgerows to be retained

Existing vegetation outside AECC/ DSL boundary

Temporary 1.2m Rylock mesh fence
(to protect new planting from S/W winds)

Wildflower meadow mix

1.2m stock proof fence

C

D

Toriad Gorllewin i’r Dwyrain drwy’r safleLleoliad y toriad

A5025  
(Priffordd)

A5025  
(Priffordd)

Coed sydd 
yno’n barod

Coed sydd 
yno’n barod

Dôl blodau 
gwyllt

Gwrych 
i’w lenwi a 
choed ‘pluog’ 
brodorol i’w 
hychwanegu

Gât Cae 
Bren 1.2m 
o Uchder

Gwrych 
i’w lenwi a 
choed ‘pluog’ 
brodorol i’w 
hychwanegu

Gwrych 
i’w lenwi a 
choed ‘pluog’ 
brodorol i’w 
hychwanegu

Gwrych 
arfaethedig 
gyda ffens 
rwyllog Rylock 
1.2m dros dro

Clawdd 
graddedig i’w 
hadu â blodau 
gwyllt

Clawdd 
graddedig i’w 
hadu â blodau 
gwyllt

Cymysgedd 
o goed a 
llwyni coetir 
brodorol

Tarmacadam 
i gerbydau

Ystafell 
Paratoi 
Samplau

Ffordd 
ddiddosbarth 
bresennol

Ffordd 
ddiddosbarth 
bresennol

Gostwng lefel 
y tir er mwyn 
creu’r mynediad 
i’r safle

Codi lefel y tir 
drwy ei lenwi 
â’r deunydd a 
dorrwyd

Stondin Feics 
Sheffield

Ffens rwyllog 
agored â phaneli dur 
1.8m o uchder gyda 
sglodion ithfaen

Generadur 
disel mewn 
argyfwng

Llawr 
concrid

Ffens rwyllog 
agored â phaneli dur 
3m o uchder gyda 
sglodion ithfaen

Ffens rwyllog 
agored â phaneli dur 
3m o uchder gyda 
sglodion ithfaen

Ffens rwyllog 
agored â phaneli dur 
3m o uchder gyda 
sglodion ithfaen

Ffens rwyllog 
agored â phaneli dur 
3m o uchder gyda 
sglodion ithfaen
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MONTAGE FFOTOGRAFFIG YN DANGOS YR OLYGFA BOSIBL O’R A5025 YN EDRYCH TUAG AT DREGELE

Yr olygfa bresennol

15 mlynedd ar ôl cwblhau’r gwaith
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Byddai’r gwrych a’r llwyn coediog newydd ar y terfynau 
gogleddol yn cael eu diogelu rhag stoc yn y caeau cyfagos, ac i 
gynorthwyo gyda sefydlu’r gwaith plannu, drwy gyflwyno ffens 
atal stoc i gydweddu â’r amgylchedd. Bydd ffens rwyllog yn 
cael ei hychwanegu fel atalfa dros dro rhag y gwynt i warchod y 
planhigion newydd yn y blynyddoedd cynnar.

GOLEUADAU ALLANOL
Darperir goleuadau allanol ar gyfer y safle yn yr ardaloedd 
canlynol:

• Maes Parcio

• Mynedfa’r Safle

• Compownd Mewnol

Mae’r cynigion ar gyfer y goleuadau allanol wedi cael eu 
datblygu gyda’r bwriad o leihau llygredd golau a chadw’r awyr 
dywyll. Mae hyn yn unol â chanllawiau perthnasol a geir yn y 
SPG7 ar Ddylunio.

Cynigir defnyddio bolardau golau isel yn y maes parcio, 
gyda ffynonellau golau llai dwys i atal taflu gormod o olau. 
Disgwylir y bydd lefel y golau yn y maes parcio’n llai nag a 
fyddai mewn maes parcio trefol ac felly’n briodol i gyd-destun 
y safle.

Bydd y goleuadau allanol wrth fynedfa’r safle wedi eu gosod 
i mewn yn y waliau. Dewisir goleuadau penodol i daflu golau 
tuag at i lawr a thaflu cyn lleied o lygredd golau ar i fyny ond 
gan sicrhau bod modd gweld y ffordd at gât y fynedfa. 

Bydd goleuadau’r compownd mewnol yn cynnwys llifoleuadau 
i’w gosod ar yr adeilad. Gwnaed ymdrechion i ddileu’r angen 
am golofnau uchel. Gosodir y llifoleuadau ar ogwydd o sero 
gradd er mwyn dileu unrhyw lygredd golau diangen ar i fyny.

Ni fydd y goleuadau ond ymlaen pan fydd y cyfleusterau’n 
cael eu defnyddio, ac eithrio goleuadau gât y fynedfa a fydd 
ymlaen dros nos.

7 Nodyn Dylunio 10 Goleuadau

CASGLIAD
Mae dyluniad y datblygiad wedi’i dywys gan ofynion rheoleiddio 
a diogelwch ar gyfer y cyfleusterau. Fodd bynnag, mae Horizon 
o’r farn bod y cynigion yn y cais yn cyflwyno cynllun wedi’i 
gynllunio’n dda ac sy’n ymateb yn dda i gyd-destun y safle a’i 
dirlun ehangach. Lle bo hynny’n briodol, mae’r cynigion wedi’u 
harwain gan SPG Ynys Môn ar Ddylunio. Yn y cyswllt hwn, mae’r 
datblygiad yn bodloni’r gofynion polisi i ddarparu datblygiad 
newydd o ddyluniad priodol.
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7: Mynediad
Mae polisi a chanllawiau cynllunio’n gofyn bod datblygiad yn 
darparu mynediad diogel a hwylus i’r holl ddefnyddwyr posibl. 
Mae’r polisi perthnasol yn mynnu’n benodol fod mynediad 
digonol i bobl ag anableddau.

Cyfyngir mynediad i Safle’r Cais i bobl awdurdodedig yn unig. 
Mae hyn oherwydd natur sensitif a phwrpas gweithredol y 
datblygiad. Bydd personél awdurdodedig yn cael mynediad i’r 
compownd ar hyd y ffordd ddiddosbarth i’r gorllewin o’r safle. 
Disgwylir y defnyddir y DSL yn bennaf gan geir a cherbydau 
arbenigol y bydd angen iddynt ddefnyddio’r cyfleusterau. Fodd 
bynnag, bydd lle i barcio beics ar gael i’r staff. Bydd mynediad 
i gerddwyr o’r pwynt mynediad i gerbydau. Oherwydd natur 
yr AECC ac amgylchiadau ei defnydd posibl, mae’n debyg mai 
mewn cerbydau y byddai mynediad at y cyfleusterau hyn.

A5
02

5

Cynllun i ledu’r 
briffordd yn lleol 
i greu lle pasio i 
gerbydau

Mynedfa newydd i’r 
briffordd o’r adeiladau 
newydd

Adeiladau 
newydd 

Ffigwr 10: Gwaith arfaethedig i’r briffordd

MYNEDIAD I GERBYDAU
Cyrhaeddir safle’r cais ar hyd ffordd ddiddosbarth (llwybr 
blaenorol yr A5025). Mae’r ffordd hon yn cysylltu â ffordd 
bresennol yr A5025 i’r gogledd, ac â Thregele i’r de. Bydd darn o 
derfyn y cae’n cael ei dynnu er mwyn gallu rhoi mynediad i’r safle.

Yn ystod y gwaith adeiladu, dim ond o’r A5025 o gyfeiriad 
y gogledd y bydd mynediad i Safle’r Cais, fel na fydd raid i 
gerbydau deithio drwy Dregele. Bydd darn arall o derfyn y cae 
gerllaw’r ffordd yn cael ei dynnu dros dro fel bod cerbydau’r 
gwaith adeiladu’n gallu cael mynediad i gompownd y gwaith 
adeiladu. Bydd y darn ychwanegol hwn yn cael ei ailblannu ar 
ôl cwblhau’r cyfnod adeiladu. Bydd cynllun priodol i reoli traffig 
y gwaith adeiladu’n cael ei baratoi cyn i’r gwaith ddechrau, a 
bydd y gofyniad hwn yn cael ei sicrhau gan amod ynghlwm 
wrth y caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad hwn.

Unwaith y bydd yn weithredol, bydd llai o symudiadau gan 
gerbydau yn gysylltiedig â’r datblygiad. Fodd bynnag, er mwyn 
sicrhau bod modd cael mynediad diogel i’r safle, cynigir lledu 
darn bychan o’r ffordd wrth gyffordd y ffordd ddiddosbarth 
a’r A5025. Byddai hyn yn rhoi lle i gerbydau, wrth ddod allan 
i’r ffordd ddiddosbarth o’r A5025, fynd i’r ochr pe bai cerbyd 
arall yn teithio i’r gogledd ar hyd y briffordd hon. Byddai hyn 
yn golygu na fyddai angen i gerbydau aros ar yr A5025, gan 
greu problemau diogelwch priffordd posibl. Byddai mynediad 
yn cael ei roi i’r safle o’r agoriad newydd ar ochr orllewinol 
Safle’r Cais. Bydd y mynediad hwn yn rhoi gwelededd addas ac 
fe’i dyluniwyd i fod yn gydnaws drwy gynnwys wal derfyn a gât 
pum bar wedi’i gosod yn ôl. Dangosir lleoliad y gwaith priffordd 
arfaethedig yn Ffigwr 10.

Y tu mewn i gompownd y safle, mae digon o le i gerbydau 
symud yn ddiogel a digon o le i droi cerbydau fel y medrant 
fynd allan o’r safle mewn gêr blaen. 

ALLWEDD

Cwrb K1 arfaethedig

Cwrb K2 arfaethedig

Ymyl E1 arfaethedig

Ymyl bren arfaethedig

Gwneuthuriad y pafin mewnol 
(hyblyg)

Gwneuthuriad y palmant 

Cynllun i ledu’r lôn gerbydau

Lle parcio cerrig wedi’i 
atgyfnerthu

Ardal o gerrig gro

Llawr caled concrid arfaethedig

Glaswellt arfaethedig
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Bydd y trefniant ar gyfer ceir yr un fath â meysydd parcio 
‘arferol’; bydd llecynnau parcio 2400mm x 4800 ac eil 
6000mm o led fel bod ceir yn gallu troi rownd y tu mewn 
i’r safle. Bydd angen i gerbydau mwy ddefnyddio rhai o’r 
llecynnau parcio i droi i fynd allan o’r safle mewn gêr blaen. 
Oherwydd na ddylid parcio’n llawn yn y llecynnau ond mewn 
argyfwng, bydd y lle hwn ar gael yn gyffredinol i’w ddefnyddio 
gan gerbydau mwy i droi rownd.

MYNEDIAD I FEICS
Bydd y llwybr mynediad i feicwyr yr un fath â’r un ar gyfer 
cerbydau. Mae’r cynigion yn cynnwys stondin feics i annog pobl 
i ddefnyddio trafnidiaeth gynaliadwy, ac fel bod gweithwyr yn 
gallu cyrraedd y safle o’u tai preswyl a symud rhwng y safle a’r 
orsaf bŵer.

MYNEDIAD I GERDDWYR
Mae palmant wrth ochr y ffordd o Gemaes at y gyffordd â’r 
A5025 i’r gogledd o safle’r cais. Ystyrir ei bod yn briodol bod 
cerddwyr yn cael mynediad i’r safle o’r ffordd ddiddosbarth 
naill ai o Dregele i’r de neu o gyfeiriad Cemaes i’r gogledd (gan 
gynnwys at Orsaf Bŵer Magnox). Rhoddir mynediad i gerddwyr 
o’r prif bwynt mynediad i’r safle.

Darperir llwybrau cerdded clir o fewn y safle fel bod cerddwyr 
yn gallu symud yn ddiogel y tu mewn i gompownd y safle ac 
osgoi gwrthdaro â cherbydau fydd yn defnyddio’r ardaloedd hyn.

PARCIO CERBYDAU
Mae’r cynnig yn cynnwys cyfanswm o 15 llecyn parcio. Bydd 
dau lecyn yn gysylltiedig â’r cyfleusterau DSL ac yn cael defnydd 
dyddiol. Mae hyn yn cynnwys lle parcio addas i’w ddefnyddio 
gan berson ag anableddau. Lleolir y lle hwn gerllaw’r fynedfa i’r 
Prif Adeilad. Mae angen darparu 13 o lecynnau pellach ar gyfer 
adegau pan fydd rhaid defnyddio’r AECC a bydd y rhain o flaen y 
Prif Adeilad, o fewn y compownd diogel. Dyluniwyd y llecynnau 
i gyd i gwrdd â gofynion o ran maint a gofynion gweithredol, fel 
y’u disgrifir yn SPG y Cyngor Sir ar Barcio. 

MYNEDIAD I’R ANABL
Yn ogystal â darparu parcio i’r anabl, bydd y fynedfa i’r Prif 
Adeilad a rhai ardaloedd mewnol yn hygyrch i ddefnyddwyr 
cadair olwyn ac yn cyd-fynd â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail 
Anabledd. 

CASGLIAD
Byddai’r cynigion yn darparu mynediad priodol i gerbydau 
preifat, beics a cherddwyr ynghyd â symudiadau diogel o fewn 
compownd y safle. Bydd pobl anabl hefyd yn gallu parcio ar 
y safle a chael mynediad i’r Prif Adeilad. Mae’r cynnig felly’n 
cydymffurfio â’r gofynion polisi cynllunio ar gyfer mynediad. 
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8: Datganiad Cynllunio

CYFLWYNIAD
Datblygwyd y cynigion yn unol â’r gofynion polisi a chanllawiau 
cynllunio. Arfarnwyd cynigion terfynol y cais hwn i asesu a ydynt 
yn cydymffurfio â’r fframwaith polisi cynllunio perthnasol er mwyn 
deall, at ei gilydd, a ddylid rhoi caniatâd cynllunio neu beidio.

Mae Adran 38(6) Deddff Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 
yn nodi bod rhaid i geisiadau cynllunio gael eu penderfynu’n 
unol â’r Cynllun Datblygu oni fo ystyriaethau o bwys yn nodi fel 
arall. Mae’r Cynllun Datblygu presennol ar gyfer Ynys Môn yn 
cynnwys y dogfennau canlynol:

• Cynllun Lleol Ynys Môn (1996)

• Cynllun Strwythur Gwynedd (1993)

Fodd bynnag, rhaid ystyried y dogfennau hyn yng nghyd-
destun Adran 2.7 Polisi Cynllunio Cymru sy’n nodi y dylid, pan 
fo polisïau’r cynllun datblygu presennol wedi dyddio, rhoi mwy o 
ystyriaeth i faterion a pholisïau eraill o bwys, fel y polisi cynllunio 
cenedlaethol.

Mae nifer o ddogfennau polisi a chanllawiau cynllunio eraill hefyd 
yn ystyriaethau o bwys wrth werthuso’r cais hwn. Ystyriwyd y 
dogfennau a restrir isod wrth asesu cynigion y cais hwn.

• Polisi Cynllunio’r Deyrnas Unedig
 • Datganiad Polisi Cenedlaethol EN-1
 • Datganiad Polisi Cenedlaethol EN-6

• Polisi a Chanllawiau Cynllunio Cymru (Cymru)
 • Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 8, Ionawr 2016)
 • Nodiadau Cyngor Technegol (amrywiol)

• Polisi a Chanllawiau Cynllunio Ynys Môn
 • Cynllun Datblygu Unedol Ynys Môn a Stopiwyd (2005)
 •  Cynllun Datblygu Lleol Ar y Cyd Gwynedd a Môn – Drafft 

wedi’i Adneuo (2015)

 •  Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Gorsaf Niwclear 
Newydd Wylfa (2014)

 •  Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Safonau Parcio (2008)
 •  Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Cynllunio a’r Iaith 

Gymraeg (2007)
 •  Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Dylunio yn yr 

Amgylchedd Adeiledig Trefol a Gwledig (2008)

EGWYDDOR DATBLYGU 
Disgrifir y broses o ddewis safle yn Adran 5 yr adroddiad hwn. 
Mae’n dangos bod y safle hwn, mewn egwyddor, yn addas ar 
gyfer y datblygiad arfaethedig ynghyd â defnydd priodol pellach 
o’r cyfleusterau yn y dyfodol, yn ddibynnol ar gais cynllunio yn y 
dyfodol.  Mae’n ystyried gofynion lleoli’r cyfleusterau i gwrdd â 
gofynion rheoleiddio, a pholisi cynllunio ar leoli’r datblygiad. 

O ran polisi cynllunio, cefnogir lleoliad y safle gerllaw anheddiad 
cydnabyddedig Tregele gan Bolisi 2 Cynllun Lleol Ynys Môn 
sy’n nodi bod hwn yn lleoliad cynaliadwy ar gyfer datblygiad 
cyflogaeth. Yn ogystal, mae gofynion gweithredol penodol y 
cyfleusterau i gwrdd â gofynion rheoleiddio’n ystyriaeth o bwys 
wrth ddewis safle. Caiff amgylchiadau o’r fath eu cydnabod 
gan Bolisi B7 Cynllun Strwythur Gwynedd i gyfiawnhau lleoliad 
y datblygiad. Mae CCA Wylfa Newydd yn cadarnhau bod 
cydymffurfio â strategaeth ofodol y polisi cynllunio lleol yn 
ofynnol ar gyfer datblygiad cyflogaeth.

O’r herwydd, gellir dod i’r casgliad bod yr egwyddor o leoli’r 
cyfleusterau angenrheidiol hyn ar gyfer Gorsaf Bŵer Magnox 
ar Safle’r Cais, sy’n diogelu cyflogaeth leol, wedi’i sefydlu. 
Mae’r gefnogaeth mewn egwyddor i’r datblygiad hwn yn 
gwyro o blaid rhoi caniatâd cynllunio, ond rhaid cydbwyso 
hyn yn erbyn unrhyw effeithiau a allai ddeillio o’r datblygiad 
er mwyn penderfynu a yw’r datblygiad yn dderbyniol ar ôl 
ystyried popeth perthnasol. Rhoddir yr asesiad o’r effeithiau a 
sut y cydymffurfir â pholisïau cynllunio perthnasol isod. 

ASESU EFFEITHIAU
Mae’r Adroddiad Amgylcheddol a gyflwynir i gyd-fynd â’r 
adroddiad hwn yn rhoi asesiad o’r cynigion yng nghyd-destun 
amrywiol feysydd er mwyn ystyried effeithiau, a lle caiff 
effeithiau o’r fath eu hadnabod, penderfynu a fyddai modd 
cyflwyno mesurau i liniaru a lleihau’r effeithiau. Defnyddir yr 
asesiadau yn y dogfennau hyn i asesu a gydymffurfir â pholisi 
cynllunio yng nghyswllt y pethau hyn. 

ECOLEG A BIOAMRYWIAETH
Mae’r polisi cynllunio cenedlaethol ar ecoleg a bioamrywiaeth ym 
Mhennod 5 Polisi Cynllunio Cymru (Pennod 5 Gwarchod a Gwella’r 
Dreftadaeth Naturiol a’r Arfordir) ac yn Nodyn Cyngor Technegol 
5 – Gwarchod Natur a Chynllunio (2009). Y brif ystyriaeth o ran 
polisi yw lleihau effaith datblygiad ar yr amgylchedd naturiol a 
sicrhau y gwarchodir ardaloedd o werth ecolegol uchel. 

Mae Polisi 35 yng Nghynllun Lleol Ynys Môn yn cadarnhau y 
caniateir datblygu i ffwrdd o safleoedd sy’n cael eu hadnabod 
fel rhai sy’n bwysig o ran cadwraeth natur, ar yr amod nad yw’n 
cael effaith andwyol ar rywogaethau a warchodir yn statudol. 
Mae Polisi EN4 yn y Cynllun Datblygu Unedol a Stopiwyd yn 
nodi bod rhaid dylunio datblygiad i gynnal, a lle bo’n briodol, 
gwella bioamrywiaeth yr amgylchedd naturiol. Mae Polisi 
AMG4 Cynllun Datblygu Lleol Ar y Cyd newydd yn cynnwys 
darpariaethau tebyg. 

Mae EA20 CCA Wylfa Newydd yn gofyn am warchod 
amgylchedd naturiol yr ynys, ac yn gofyn na fydd y datblygiad 
yn cael unrhyw effaith niweidiol sylweddol ar safleoedd a 
rhywogaethau sydd wedi’u gwarchod yn statudol, cynefinoedd 
a rhywogaethau pwysig eraill a swyddogaeth ecolegol safleoedd 
cadwraeth natur. Nodir fod y Cyngor Sir yn disgwyl y bydd 
mesurau lliniaru a/neu wneud iawn yn cael eu rhoi ar waith 
pan na fydd modd osgoi unrhyw effaith niweidiol.
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Nid oes gan Safle’r Cais unrhyw ddynodiad yn ymwneud â 
gwerth ecolegol a dengys yr Adroddiad Amgylcheddol mai 
bach iawn fyddai unrhyw effeithiau ar rywogaethau nodedig 
a gwarchodedig. Nodir rhai effeithiau posibl yn ystod y cyfnod 
adeiladu, fodd bynnag, ond gellir lliniaru’r rhain yn briodol drwy 
gynnwys dulliau sy’n sicrhau y cyflawnir y gwaith mewn ffordd 
gydnaws. Ymhellach, mae’r cynnig hefyd yn cynnwys nifer 
o fesurau a fydd yn cyfoethogi bioamrywiaeth y safle. Mae’r 
mesurau hyn yn cynnwys gwaith plannu terfyn ychwanegol, 
plannu glaswelltir cyforiog o rywogaethau y tu allan i 
gompownd y safle a chreu cynefin gaeaf i ymlusgiaid ar y safle. 
Bydd y pwll arafu dŵr arfaethedig hefyd yn creu cynefin a allai 
fod yn addas i amffibiaid.

O ystyried yr uchod ac ar yr amod bod mesurau lliniaru yn cael 
eu hymgorffori yn ystod cyfnod adeiladu, ni fyddai’r cynigion 
yn achosi niwed i rywogaethau gwarchodedig a byddent yn 
fanteisiol i fioamrywiaeth ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau. Gan 
hynny, mae’r cynnig yn cydymffurfio â gofynion polisi ar ecoleg 
a bioamrywiaeth. Mae’r manteision a ddeuai yn y cyswllt hwn 
yn sgil y datblygiad yn rhoi mwy fyth o bwysau o blaid rhoi 
caniatâd cynllunio. 

Y TIRLUN A’R EFFAITH WELEDOL
Mae’r Polisi Cynllunio Cenedlaethol ar y tirlun ym Mhennod 5 
(Gwarchod a Gwella’r Dreftadaeth Naturiol a’r Arfordir) Polisi 
Cynllunio Cymru, ac yn Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2014) 
ac mae’n ymwneud â gwarchod tirluniau yn unol â’u gwerth.

Mae Polisi 31 Cynllun Lleol Ynys Môn a Pholisi AMG1 Cynllun 
Datblygu ar y Cyd yn gofyn bod cynigion mewn Ardaloedd 
Tirlun Arbennig (SLA) yn talu sylw penodol i gymeriad 
arbennig eu hamgylchoedd, a bod y datblygiad yn gweddu 
i’w amgylchoedd heb wneud niwed annerbyniol i gymeriad 
cyffredinol y tirlun. Mae Polisi D3 Cynllun Strwythur Gwynedd 
yn cadarnhau na chaniateir datblygiad oni fo’n gallu gallu 
ymdoddi’n foddhaol i’r tirlun.

Ailadroddir hyn ym Mholisi AMG2 yn y Cynllun Datblygu Ar y 
Cyd, lle mae angen gwarchod cymeriad y tirlun lleol.

Mae EA20 CCA Wylfa Newydd yn gofyn am warchod 
amgylchedd naturiol yr ynys, ac yn gofyn na fydd y datblygiad 
yn cael unrhyw effaith niweidiol sylweddol ar dirweddau pwysig, 
cymeriad y dirwedd leol na’r forwedd. Nodir fod y Cyngor Sir yn 
disgwyl y bydd mesurau lliniaru a/neu wneud iawn yn cael eu 
rhoi ar waith pan na fydd modd osgoi unrhyw effaith niweidiol. 

Ystyrir effeithiau tirlun ac effeithiau gweledol y datblygiad yn 
yr Adroddiad Amgylcheddol. Daw’r asesiad hwn i’r casgliad fod 
patrwm presennol y tirlun yn cynnig ei hun yn gymharol dda ar 
gyfer y datblygiad sy’n golygu y byddai unrhyw effeithiau tirlun 
yn lleol iawn, gyda dim ond effeithiau isel a lleol ar yr Ardal 
Tirlun Strategol. Mae’r asesiad yn nodi y byddai angen plannu i 
liniaru hyn, a fyddai’n lleihau’r effeithiau tirlun ymhellach. Yn yr 
un modd, o ran yr effeithiau gweledol, casgliad yr asesiad yw y 
byddai’r cynnig yn integreiddio i’r tirlun o’i gwmpas oherwydd 
ei ddyluniad a’r gwaith plannu i liniaru’r effeithiau. Cyflwynir y 
rhesymeg y tu ôl i’r dyluniad ar gyfer y cynnig yn Adran 6 yr 
adroddiad hwn. Fel y soniwyd, ystyrir bod y cynigion yn uchel eu 
safon o ran dyluniad ac yn ymateb yn dda i gyd-destun y safle 
a’r gosodiad ehangach gan ddarparu cyfleusterau sy’n bodloni 
gofynion rheoleiddio. Yn y cyswllt hwn, mae’r cynnig felly’n 
cydymffurfio â gofynion polisi cynllunio lleol a chenedlaethol sy’n 
gofyn am ddyluniad da mewn perthynas â datblygiad newydd.

Gellir casglu felly y byddai’r cynnig yn integreiddio i’r tirlun a’i 
amgylchoedd ac na fyddai’n achosi niwed annerbyniol i gymeriad 
arbennig yr Ardal Tirlun Arbennig, gyda dim ond mân effeithiau 
wedi cael eu hadnabod. Mae’r cynnig felly’n cydymffurfio â 
gofynion polisi cynllunio o ran effeithiau tirlun a gweledol.

YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL
Mae’r Adroddiad Amgylcheddol wedi nodi na fyddai’r cynnig yn 
cael effaith o bwys ar unrhyw Adeilad Rhestredig, ardal gadwraeth 
na Heneb Restredig. Cyfyngir ystyriaeth fanwl o’r effeithiau ar y 
dreftadaeth ddiwylliannol felly i effeithiau posibl ar archaeoleg.
 

Mae’r polisi cynllunio cenedlaethol ar dreftadaeth ddiwylliannol 
wedi’i gynnwys ym Mhennod 6 Polisi Cynllunio Cymru (Gwarchod 
yr Amgylchedd Hanesyddol). Y brif ystyriaeth o ranpolisi yw bod 
datblygiad yn lleihau ei effaith ar yr amgylchedd hanesyddol drwy 
osgoi’r safleoedd mwyaf sensitif, gan gynnwys safleoedd gyda 
dynodiad statudol. Ymhellach, mae’r polisi’n gofyn bod datblygiad 
yn ystyried safleoedd heb ddynodiad a’r posibilrwydd y gallent 
gynnwys nodweddion archaeolegol heb eu cofnodi.
 
Mae Polisi 39 Cynllun Lleol Ynys Môn yn gofyn am ymateb 
archaeolegol priodol lle gallai cynigion effeithio ar olion archaeolegol 
heb eu rhestru. Mae Polisi AT4 Cynllun Datblygu ar y Cyd yn ceisio 
gwarchod safleoedd archaeolegol heb eu dynodi.
 
Mae EA20 CCA Wylfa Newydd yn gofyn bod asedau treftadaeth 
ddiwylliannol yr Ynys a’u hamgylchoedd yn cael eu gwarchod neu 
eu gwella a bod y posibilrwydd o ddarganfod safleoedd archaeolegol 
yn yr ardaloedd y mae ceisiadau am ddatblygu yn effeithio arnynt 
yn cael eu hasesu.
 
O ran archaeoleg bosibl, mae’r asesiad wedi adnabod saith ased 
o dreftadaeth ddiwylliannol mewn ardal astudiaeth ehangach, 
ond ystyrir eu bod o werth isel neu bron yn ddibwys, gyda siawns 
isel o ddod o hyd i olion na chawsant eu darganfod eto ar y safle. 
Fodd bynnag, i sicrhau cyn lleied o effeithiau gweddilliol ar asedau 
archaeolegol a phosibl, a hefyd er mwyn ymateb i’r darganfyddiadau 
archaeolegol ar y prif safle, bydd yr uwchbridd yn cael ei dynnu’n 
ofalus fel rhan o’r gwaith cychwynnol ar y safle. Gellir gweld wedyn a 
fydd angen gwaith cloddio archaeolegol ar y safle.

Yn amodol ar y lliniaru hwn, ni fydd y cynnig yn effeithio’n 
andwyol ar asedau archaeolegol ac felly’n cydymffurfio â’r polisi 
cynllunio perthnasol. Mae’r cynnig hefyd yn osgoi effeithio ar 
asedau treftadaeth eraill drwy osgoi safleoedd sy’n cynnwys 
dynodiad o’r fath. Mae’r cynnig felly’n dderbyniol o ran ei effaith 
ar dreftadaeth ddiwylliannol.
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PERYGL O LIFOGYDD
Mae’r polisi cynllunio cenedlaethol sy’n ymwneud â’r perygl o 
lifogydd wedi’i gynnwys ym Mhennod 4 Polisi Cynllunio Cymru 
(Cynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd) a Phennod 12 (Seilwaith a 
Gwasanaethau). Cefnogir hyn gan Nodyn Cyngor Technegol 15: 
Datblygu a Pherygl o Lifogydd.

Yr egwyddorion cyffredinol yn y dogfennau polisi hyn yw bod 
angen lleoli datblygiad i osgoi ardaloedd lle mae perygl uchel 
o lifogydd a sicrhau nad yw’r perygl o lifogydd mewn mannau 
eraill yn gwaethygu o ganlyniad i’r datblygiad. Wrth asesu’r 
perygl o lifogydd, rhaid ystyried amodau’r hinsawdd bresennol 
a’r amodau sy’n debygol o fod yn y dyfodol o ganlyniad i’r newid 
yn yr hinsawdd.

Wrth ddewis safle ar gyfer y datblygiad hwn, mae tir gyda 
pherygl o lifogydd wedi’i osgoi. Oherwydd nad oes perygl o 
lifogydd ar Safle’r Cais, nid oes angen ystyried unrhyw effeithiau 
posibl eraill o ran llifogydd ar Safle’r Cais. Fodd bynnag, mae’r 
Adroddiad Amgylcheddol yn ystyried y potensial y gallai’r 
datblygiad waethygu’r perygl o lifogydd mewn mannau eraill 
drwy gynyddu’r wynebau didraidd ar Safle’r Cais. Mae EA19 CCA 
Wylfa Newydd yn cefnogi rhoi Systemau Draenio Cynaliadwy 
ar waith i reoli dŵr wyneb a lleihau’r perygl o lifogydd. Bydd y 
pwll arafu dŵr yng nghornel gogledd-orllewinol y safle’n casglu 
unrhyw ddŵr ffo ychwanegol ac yn sicrhau nad yw’r datblygiad 
yn gwaethygu’r perygl o lifogydd mewn mannau eraill. 

Byddai’r cynnig felly’n cydymffurfio â pholisi cynllunio ar y perygl 
o lifogydd a rheoli dŵr ar yr amod y darperir y pwll arafu dŵr 
arfaethedig.  

TRAFFIG A CHLUDIANT
Mae’r Polisi Cynllunio Cenedlaethol ar draffig a thrafnidiaeth 
yn ymddangos mewn nifer o ddogfennau gan gynnwys Pennod 
4 Polisi Cynllunio Cymru (Cynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd), 
Pennod 8 (Trafnidiaeth) a TAN 18: Trafnidiaeth (2007), sy’n 
gofyn bod y goblygiadau o ran trafnidiaeth yn cael eu hystyried, 
gan gynnwys effaith y seilwaith trafnidiaeth a’r traffig a 
gynhyrchir ar yr amgylchedd.

Mae Polisi 1 Cynllun Lleol Ynys Môn yn nodi bod angen ystyried 
effeithiau’r datblygiad ar batrymau teithio mewn cerbydau, 
hawliau tramwy cyhoeddus a beicio. Mae Polisi Strategol PS4 
yn y Cynllun Lleol Ar y Cyd yn cefnogi cynigion sy’n cynnwys 
opsiynau ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy.

Mae EA14 CCA Wylfa Newydd yn gofyn bod hyrwyddwr y prosiect 
yn asesu’r effeithiau posibl ar y seilwaith priffyrdd ac yn sicrhau 
bod gwelliannau i briffyrdd yn cael eu darparu lle y bo’n briodol. 

Byddai’r effeithiau o ran priffyrdd yn gysylltiedig â chyfnod 
gweithredol y datblygiad yn arbennig o gyfyngedig o dan 
amgylchiadau arferol ac ni fyddai cynnydd mewn traffig yn 
yr ardal hon gan y bwriedir adleoli’r cyfleusterau o’r safle 
presennol. Byddai’r fynedfa newydd a’r gwaith i ledu cyffordd y 
ffordd ddiddosbarth gyda’r A5025 yn sicrhau y gallai cerbydau 
fynd i mewn i’r safle’n ddiogel.

Gallai’r effeithiau yn ystod y cyfnod adeiladu fod yn fwy. Fodd 
bynnag, bwriedir cyflwyno mesurau i reoli effaith cerbydau 
adeiladu sy’n dod i’r safle, drwy ledu’r mynediad i’r safle, 
trosglwyddo llwythi ar brif safle Wylfa Newydd a thrwy reoli 
mynediad ar hyd y ffordd ddiddosbarth.

Yn unol â sicrhau’r mesurau hyn yn amodol, byddai’r cynnig 
yn dderbyniol o ran effeithiau traffig a thrafnidiaeth ac yn 
cydymffurfio â’r darpariaethau polisi perthnasol. Bydd lledu 
ychydig ar y gyffordd rhwng y ffordd ddiddosbarth a’r A5025 
yn fanteisiol i holl ddefnyddwyr y ffordd hon, yn ogystal â’r 
gweithwyr fydd yn cael mynediad i gompownd y safle.

AMWYNDER PRESWYL
Mae’r polisi cynllunio cenedlaethol ar amwynder lleol wedi’i 
gynnwys ym Mhennod 13 Polisi Cynllunio Cymru – Lleihau 
a Rheoli Peryglon a Llygredd Amgylcheddol, ac yn TAN 12: 
Dylunio. Diben y rhain yw cyfyngu effeithiau andwyol datblygiad 
ar amwynder preswyl o ganlyniad i ddatblygu.

Mae Polisi 1 Cynllun Lleol Ynys Môn yn cynnwys gofyniad i 
ystyried llygredd neu broblemau niwsans. Yn ôl Polisi GP1 yn 
y Cynllun Datblygu Unedol a Stopiwyd, caniateir datblygiad lle 
nad yw’n achosi niwed sylweddol i bobl, amwynder cyffredinol, 
amwynder preswyl ac i’r amgylchedd.

Mae EA7 CCA Wylfa Newydd yn datgan na ddylid gwneud cais 
am ddatblygiadau lle y byddai gweithgareddau adeiladu neu 
weithredu yn cael effeithiau annerbyniol o ran ansawdd aer, 
sŵn/dirgryndod a llygredd golau ac amwynder preswylwyr 
presennol, ymwelwyr, busnesau a gweithwyr adeiladu. 

Byddai’r defnydd arfaethedig, o dan amgylchiadau arferol, 
yn arbennig o ddiniwed ac ychydig iawn o symud cerbydau a 
gweithgaredd arall fyddai’n digwydd. Byddai maint a gosodiad 
yr adeilad hefyd yn golygu na fyddai effeithiau andwyol o ran 
colli golau a phreifatrwydd. Mae’r Adroddiad Amgylcheddol 
yn ystyried yr effeithiau sŵn posibl a’r effeithiau ar ansawdd 
yr aer yn y cyfnod gweithredol, gan ddod i’r casgliad fyddai 
effaith o bwys. Mae effeithiau posibl o ran sŵn ac ansawdd 
yr aer wedi eu nodi yn ystod y cyfnod adeiladu. Fodd bynnag, 
byddai defnyddio dulliau adeiladu priodol yn sicrhau na fyddai 
effeithiau sylweddol ar breswylwyr cyfagos. Gellir sicrhau’r 
fethodoleg hon drwy amod.

Yn amodol ar ddulliau adeiladu priodol, ni fyddai’r cynnig yn 
achosi niwed sylweddol i amwynder a byddai’n cydymffurfio â’r 
gofynion polisi perthnasol.
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TIR AMAETHYDDOL
Mae Polisi Cynllunio Cymru’n gofyn am warchod tir amaethyddol 
graddau 1, 2 a 3a (y tir gorau a mwyaf amlbwrpas), gan 
gadarnhau y dylid gwneud ymdrech gref i ddiogelu tir o’r fath 
rhag cael ei ddatblygu. Cadarnheir bod angen gwarchod y tir 
gorau a mwyaf amlbwrpas ar lefel leol ym Mholisi 1 Cynllun 
Lleol Ynys Môn. Mae EA20 CCA Wylfa Newydd yn ceisio lleihau’r 
posibilrwydd o golli unrhyw dir o’r fath.

Mae’r safle dan sylw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer 
amaethyddiaeth ar hyn o bryd ac mae’r Adroddiad Amgylcheddol 
yn cadarnhau ei fod yn dod o fewn y dosbarth 3a, sef y tir 
gorau a mwyaf amlbwrpas. Yn y cyswllt hwn nid yw’r cynnig 
yn gyson â pholisïau cynllunio sy’n ceisio gwarchod tir o’r fath. 
Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod y cynnig yn ymwneud ag 
ardal fach o dir sydd ond yn gyfran o’r cae lle mae wedi’i leoli. 
Nid yw ansawdd y tir ychwaith o’r ansawdd gorau un. Er y dylai’r 
ystyriaethau hyn leihau arwyddocâd y gwrthdaro polisi i raddau, 
mae Horizon yn cydnabod bod y diffyg cysondeb â pholisi yn 
yr achos hwn yn pwyso yn erbyn y cynnig wrth benderfynu’r 
cydbwysedd cynllunio.

YR IAITH GYMRAEG
Mae’r Polisi Cynllunio Cenedlaethol ar yr Iaith Gymraeg wedi’i 
gynnwys ym Mhennod 4 Polisi Cynllunio Cymru (Cynllunio 
ar gyfer Cynaliadwyedd) ac yn TAN 20: Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi bod y Gymraeg 
yn rhan o wneuthuriad cymdeithasol a diwylliannol Cymru a 
bod Llywodraeth Cymru’n ymrwymedig i sicrhau bod yr iaith yn 
cael ei chefnogi a’i hannog i ffynnu fel iaith llawer o gymunedau 
ledled Cymru. Cadarnheir y gall gwneuthurwyr penderfyniadau 
roi sylw i ystyriaethau ynghylch defnyddio’r Gymraeg cyn belled 
â’u bod yn berthnasol i geisiadau am ganiatâd cynllunio.
O fewn y cyd-destun lleol, mae Polisi Strategol 5 Cynllun 
Strwythur Gwynedd yn cydnabod y Gymraeg fel ystyriaeth o 
bwys ac mae Polisi 1 Cynllun Lleol Ynys Môn yn cadarnhau y 
bydd y Cyngor yn ystyried anghenion a buddiannau’r Gymraeg 
wrth benderfynu ar geisiadau. 

Mae’r Cynllun Datblygu Unedol a Stopiwyd yn cadarnhau y caiff 
y Gymraeg ei hyrwyddo a’i gwarchod ac mae Polisi Strategol 
PS1 y Cynllun Lleol ar y Cyd yn nodi y bydd y Cyngor yn 
gwarchod a chefnogi’r iaith.

Yn EA13 mae CCA Wylfa Newydd yn cadarnhau bod y Cyngor Sir 
yn credu ei bod yn hanfodol bod Prosiect Wylfa Newydd yn cynnal, 
ac os yw’n bosibl, yn cryfhau’r Gymraeg a’i diwylliant fel rhan 
bwysig o wead cymdeithasol a hunaniaeth gymunedol yr ynys. 

Byddai natur y cynigion yn golygu mai bach iawn fyddai’r 
effeithiau ar yr iaith Gymraeg, yn ystod y cyfnod adeiladu 
a’r cyfnod gweithredol. Ni fydd y cyfnod adeiladu’n cynnwys 
nifer fawr o weithwyr ar y safle ac ni fydd yn digwydd dros 
amser maith. Mae’r cynigion yn golygu adleoli’r cyfleusterau 
presennol a’r gyflogaeth sy’n gysylltiedig â nhw. O’r herwydd, 
ni fydd y datblygiad yn effeithio ar y Gymraeg trwy ddenu mwy 
o weithwyr i’r ardal na’r nifer sy’n gweithio yno’n barod a allai 
effeithio ar y Gymraeg.

O ystyried hyn, byddai’r cynnig yn gwarchod y Gymraeg ac yn 
cwrdd â’r gofynion polisi cynllunio yn hyn o beth.

CASGLIAD
Dangoswyd fod egwyddor y datblygiad hwn ar Safle’r Cais yn
dderbyniol. Mae gan y cyfleusterau ofynion swyddogaethol
penodol sy’n cyfyngu’n sylweddol ar ble y gellid eu lleoli. O fewn
y cyd-destun hwnnw, mae dewis y safle hwn yn osgoi tir gyda
dynodiad neu a allai fod ei angen ar gyfer yr Orsaf Bŵer 
Newydd, ac sy’n cyffinio â phentref presennol Tregele, felly 
mae’n dderbyniol yn nhermau polisi cynllunio o ran lleoli 
datblygiad sy’n darparu cyflogaeth ac opsiynau trafnidiaeth 
gynaliadwy. Mae addasrwydd y lleoliad arfaethedig ar gyfer 
y datblygiad, a’r ffaith y diogelir cyflogaeth leol o ganlyniad i’r 
cynnig, felly’n troi’r fantol o blaid y cynnig.

Dangosodd yr asesiad o effeithiau sy’n gysylltiedig â’r datblygiad 
y byddai unrhyw effeithiau andwyol yn arbennig o fach, ac 
eithrio colli tir amaethyddol o ansawdd uwch ar y safle. Gellir 
lliniaru’r effeithiau andwyol posibl yn ddigonol yn ystod y cyfnod 
adeiladu, megis sŵn, ansawdd yr aer, archaeoleg ac ecoleg, 
drwy ddefnyddio dulliau adeiladu priodol. Yr unig effeithiau a 
fydd yn bodoli unwaith y bydd y safle’n weithredol fydd ychydig 
bach o’r tir gorau a mwyaf amlbwrpas ac effeithiau lleol a 
bychan ar gymeriad y tirlun. Mae colli tir amaethyddol yn pwyso 
yn erbyn y cynnig. Fodd bynnag, gwrthbwysir arwyddocad hyn 
gan y ffaith mai cymharol ychydig o dir y bydd ei angen a’i fod 
yn dir heb fod o’r ansawdd uchaf. Byddai’r effeithiau o ran traffig 
a’r effeithiau gweithredol yn fach iawn oherwydd natur ddiniwed 
y defnydd. Gellir lliniaru’n effeithiol yn erbyn yr effeithiau eraill 
drwy sefydlu amodau gan sicrhau y cydymffurfir â’r gofynion 
polisi cynllunio. Ni ddylai’r effeithiau hynny bwyso’n sylweddol  
yn erbyn rhoi caniatâd cynllunio i’r cais.

Ymhellach i’r uchod, byddai’r mesurau i wella’r ecoleg sydd 
wedi’u cynnwys gyda’r cynigion yn arwain at fantais net i 
fioamrywiaeth a chefnogir hyn gan bolisi cynllunio. Mae’r 
gwelliant hwn yn troi’r fantol yn fwy fyth o blaid y datblygiad.

Ar ôl ystyried yr uchod, gellir casglu bod y datblygiad, ar y 
cyfan,  yn bodloni’r gofynion o ran polisïau cynllunio, ac ni nodir 
unrhyw niwed sylweddol nac ychwaith effeithiau andwyol na 
ellir lliniaru’n foddhaol yn eu herbyn naill ai drwy ddyluniad y 
cynllun neu drwy sefydlu amodau. Mae lleoliad y safle’n denu 
cefnogaeth mewn egwyddor gan bolisi cynllunio, ac mae’r 
gwelliannau ecolegol a’r gwelliannau i’r briffordd yn faterion sy’n 
troi’r fantol o blaid y cynnig.

O’r herwydd, wrth roi sylw i’r holl ystyriaethau perthnasol, 
dangoswyd bod y cynnig yn dderbyniol mewn termau cynllunio 
ac felly dylid rhoi caniatâd cynllunio iddo.
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AIRWAVE SOLUTIONS

HYSBYSIAD CYDYMFFURFIO ICNIRP

CRYFDERAU MAES DISGWYLIEDIG AR 
GYFER MAST AIRWAVE NEWYDD

Cwblhawyd y cyfrifiadau canlynol ar gyfer 
y safle arfaethedig yn:-
Enw Adeiladau Amgen Magnox –  
 AECC a DSL
Cyfeiriad NGR 235825392830

Mae swyddogaeth trawsyrru’r safle hwn 
yn cynnwys 1 antena pob-cyfeiriad wedi’i 
godi 5m uwchlaw lefel y ddaear yn cludo 
1 donfedd gydag 1dB o bŵer signal 
wedi’i golli ar 1.5m uwchlaw’r ddaear, 
gan roi’r ynni pelydrol PFD canlynol.

Gellir gweld bod uchafswm cryfder y 
signal yn cyrraedd y ddaear tua 0m i 
ffwrdd, gyda lefel ddisgwyliedig o 1.028% 
o ganllawiau’r ICNIRP ar gyfer cysylltiad y 
cyhoedd sef 2W/m2 ar gyfer 400Mhz.

Mae hyn yn dangos bod y gosodiad yn 
cydymffurfio â chanllawiau presennol yr 
ICNIRP ar gyfer cysylltiad y cyhoedd ac 
yn cydymffurfio â’r dull rhagofalus sy’n 
cael ei argymell gan y grŵp arbenigol 
annibynnol ar ffonau symudol (Stewart), 
gan felly gwrdd â’r gofynion yng 
Nghanllaw Polisi Cynllunio 8.

HYSBYSIAD CYDYMFFURFIO ICNIRP

Cryfderau maes disgwyliedig ar gyfer y 
Gosodiad UHF newydd 

Cwblhawyd y cyfrifiadau canlynol ar gyfer 
y safle arfaethedig yn:-  
NGR       235825       392830 

Enw  Adeiladau Amgen Magnox –  
AECC a DSL 

Mae swyddogaeth trawsyrru’r gosodiad 
hwn yn cynnwys antena pob-cyfeiriad 
¼ ton 5 metr uwchlaw’r ddaear. Bydd 
y Pŵer RF yn cael ei osod i 5 Watt ar 
y cyfarpar. Disgwylir y bydd y colledion 
signal yn 3dB.

Gellir gweld o’r graff uchod bod 
uchafswm cryfder y signal yn cyrraedd 
y ddaear tua 0m i ffwrdd, gyda lefel 
ddisgwyliedig o 0.9% o ganllawiau’r 
ICNIRP ar gyfer cysylltiad y cyhoedd sef 
2W/m2 ar gyfer 460Mhz.

Mae hyn yn dangos bod y gosodiad yn 
cydymffurfio â chanllawiau presennol yr 
ICNIRP ar gyfer cysylltiad y cyhoedd ac 
yn cydymffurfio â’r dull rhagofalus sy’n 
cael ei argymell gan y grŵp arbenigol 
annibynnol ar ffonau symudol (Stewart), 
gan felly gwrdd â’r gofynion yng 
Nghanllaw Polisi Cynllunio 8.
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Horizon Nuclear Power
Sunrise House 
1420 Charlton Court 
Gloucester Business Park 
Gloucester GL3 4AE

Ff +44 (0) 845 300 6816

www.horizonnuclearpower.com/hafan

CYSYLLTWCH Â NI:  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth  
am Brosiect Wylfa Newydd gallwch gysylltu â ni ar  
linell gymorth radffôn Wylfa Newydd, drwy ffonio  
0800 954 9516 neu e-bostio  
ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Mae’r holl ddeunydd sydd yn y ddogfen hon, oni nodir fel arall, yn hawlfraint 
i Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd ac ni cheir ei atgynhyrchu heb ganiatâd 
ymlaen llaw. Gall defnyddio neu gopïo’r deunydd heb awdurdod mewn 
unrhyw ffordd dorri rheolau nod masnach, hawlfraint a hawliau eiddo eraill 
a statudau sifil a throseddol. Ni cheir defnyddio’r deunydd mewn unrhyw 
ffordd sy’n torri unrhyw nod masnach, hawlfraint na hawliau eiddo eraill ac 
mae Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd yn cadw pob hawl mewn perthynas â 
defnyddio heb awdurdod o’r fath.




