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1 Cyflwyniad 

1.1 Y Cefndir 

1.1.1 Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig o’r farn bod tir gerllaw’r Orsaf Bŵer 
bresennol yn Nhrwyn Wylfa, i’r gorllewin o Gemaes ar arfordir gogleddol Ynys 
Môn, yn addas ar gyfer adeiladu Gorsaf Bŵer niwclear newydd. 

1.1.2 Mae Horizon wedi cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn 
ar gyfer amrywiaeth o waith a gweithgareddau Paratoi a Chlirio Safle i baratoi 
Ardal Ddatblygu Wylfa Newydd ar gyfer adeiladu'r orsaf Bŵer.  

1.1.3 Mae'r cais cynllunio wedi bod yn destun Asesiad Effaith Amgylcheddol, ac 
adroddir canlyniadau hyn yn y Datganiad Amgylcheddol sy'n cyd-fynd â'r cais. 
Mae'r ddogfen hon yn grynodeb annhechnegol o’r Datganiad Amgylcheddol a 
gynhyrchwyd i gefnogi’r cais cynllunio a gyflwynwyd i Gyngor Sir Ynys Môn ar 
gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae rhagor o wybodaeth am yr 
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ar gael yn y prif Ddatganiad Amgylcheddol 
(Cyfrol 1) ei hunan. 

1.1.4 Mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cynnwys amrywiaeth o 
weithgareddau a wneir er mwyn gallu adeiladu’r Orsaf Bŵer.  Byddai’r Orsaf 
Bŵer yn cynnwys dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU, a fyddai’n 
cynhyrchu 2,700 megawat o drydan, gan ddarparu digon o bŵer carbon isel, 
sicr ar gyfer tua phum miliwn o gartrefi am oddeutu 60 o flynyddoedd.  Byddai 
hefyd yn creu cyfleoedd cyflogaeth a manteision economaidd tymor hir i Ynys 
Môn a gogledd Cymru.  Drwy’r ddogfen hon a’r Datganiad Amgylcheddol 
rydyn ni’n galw adeiladu’r Orsaf Bŵer a’r datblygiadau cysylltiedig eraill yn 
‘Brosiect Wylfa Newydd’. 

1.1.5 Rhaid cael nifer o gysyniadau gwahanol er mwyn i Horizon adeiladu’r Orsaf 
Bŵer.  Gan fod gorsaf bŵer niwclear yn brosiect isadeiledd o bwys 
cenedlaethol, mae'r prosiect angen Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, ac mae 
Horizon yn bwriadu cyflwyno cais am y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ar 
gyfer Prosiect Wylfa Newydd yn ystod haf 2017. 

1.1.6 Gwneir cais ar wahân am y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle cyn cyflwyno’r 
cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu er mwyn gallu dechrau ar Brosiect 
Wylfa Newydd mor gynnar â phosibl, yn unol â pholisi ynni’r llywodraeth.   

1.2 Ymgynghoriad 

1.2.1 Mae’r adran hon yn crynhoi’r ymgynghoriad sydd wedi cael ei wneud gan 
Horizon hyd yma sy’n berthnasol i’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle.  

1.2.2 Roedd ymgynghoriad eang ar Brosiect Wylfa Newydd ddiwedd 2014, yn ystod 
haf 2016 ac yn ystod Mai/Mehefin 2017 fel rhan o’r prosesau cyn ymgeisio 
sy’n ofynnol ar gyfer y cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu.  Ychydig o 
adborth a gafwyd oedd yn ymwneud â’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  
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 Ymgynghori â rhanddeiliaid 

1.2.3 Wrth i ddyluniad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ddatblygu, cafodd gwaith 
ymgysylltu ei wneud â nifer o sefydliadau gwahanol er mwyn cael data cefndir, 
gwybodaeth a chofnodion sy’n berthnasol i Safle'r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle 
(sy’n cael ei hegluro isod) a’r tu hwnt. Mae’r sefydliadau allweddol yr 
ymgynghorwyd â nhw hyd yma wedi cynnwys Cyngor Sir Ynys Môn a 
Chyfoeth Naturiol Cymru.  Diben yr ymgynghoriad oedd sicrhau cytundeb 
ynghylch yr asesiadau technegol a sut mae mesurau lliniaru yn cael eu 
hymgorffori yn nyluniad terfynol y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

 Ymgynghori statudol 

1.2.4 Gan fod y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn perthyn i’r diffiniad o 
‘ddatblygiad mawr’ o dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn 
Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, mae’n rhaid cynnal cyhoeddiad ac 
ymgynghoriad cyn ymgeisio yn unol ag adran 61Z o Ddeddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990.  Cynhaliwyd hyn dros gyfnod o 28 diwrnod ym mis Awst 2017. 

1.2.5 Defnyddiwyd ymatebion a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori ym mis Awst 
2017 gan Horizon wrth lunio fersiwn terfynol y cais cynllunio ar gyfer y 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. Mae’r gweithgareddau ymgynghori a 
gynhaliwyd wedi eu crynhoi mewn Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio a 
gyflwynir gyda’r cais cynllunio.  Mae'r adroddiad hwn hefyd yn crynhoi’r 
ymatebion a ddaeth i law a sut mae’r rhain wedi cael eu hystyried.  
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2 Disgrifiad o’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle 

2.1 Cyflwyniad 

2.1.1 Mae'r adran hon yn disgrifio lleoliad a chyd-destun gweledol y Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle, y gwaith a’r gweithgareddau a fydd yn rhan o’r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, ac amseru’r gwaith hynny.  Mae hefyd yn 
disgrifio'r newidiadau i gwmpas y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ers y 
fersiwn cynharach a’r dewisiadau amgen i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 
sydd wedi cael eu hastudio gan Horizon.  

2.2 Lleoliad Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle 

2.2.1 Mae'r 299 hectar o dir (tua 740 acer) sy’n berthnasol i’r cais cynllunio ar gyfer 
y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle i'w gweld yn ffigur 1 (ac mae’n cael ei galw 
yn ‘Safle'r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle’).  Mae’r ardal ar arfordir gogleddol 
Ynys Môn ac mae’n rhannu terfyn i’r gogledd â’r Orsaf Bŵer Bresennol ac yn 
rhannol ag arfordir Ynys Môn.  I’r dwyrain, mae'n cael ei wahanu oddi wrth 
bentref Cemaes gan goridor cul o dir amaethyddol.  Mae’r A5025 ac eiddo 
preswyl yn diffinio rhan o’r ffin de-ddwyreiniol.  I'r de a'r gorllewin, mae Safle’r 
Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn gyfagos i dir amaethyddol sy'n cynnwys 
grwpiau bach o anheddau preswyl a ffermydd.  I’r gorllewin, mae’n ffinio’r 
gefnwlad arfordirol â Bae Cemlyn. 

2.2.2 Mae'r rhan hon o ogledd Môn a gweddill yr Ynys yn cael ei chydnabod fel un 
o gadarnleoedd y Gymraeg, ac mae'n cynnwys y gyfran uchaf ond un o 
siaradwyr Cymraeg ledled Cymru.  Mae'r Gymraeg yn rhan o fywyd bob dydd 
yn Ynys Môn, ac mae hyn wedi cael ei gydnabod, lle bo hynny'n briodol, yn 
nyluniad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

2.2.3 Yn gyffredinol mae’r tir yn yr ardal yn cael ei reoli fel porfeydd, ac mae yno 
wrychoedd a rhwydwaith o ffyrdd, lonydd gwledig, cyrsiau dŵr a llinellau pŵer 
uwchben.  Mae llawer o’r tir o amgylch Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle 
wedi’i ddynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), ac mae 
rhannau’n cyd-daro ag adrannau o Arfordir Treftadaeth Gogledd Ynys Môn.  
Nid ydy’r tir sydd yn union o amgylch yr Orsaf Bŵer Bresennol yn yr Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol.  Fodd bynnag, mae’r tir i’r gogledd ddwyrain o 
Gemaes ac i’r gorllewin o Erddi Cestyll yn yr Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol. 
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Ffigur 1. Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle  
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2.2.4 Mae nifer o safleoedd sy’n ddynodiadau cadwraeth ecolegol (rhai statudol ac 
anstatudol) o bwys rhyngwladol, cenedlaethol a lleol yn Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio’r Safle neu wrth ei ymyl.  Mae’r rhain yn cael eu dangos ar ffigur 2.  Y 
rhai mwyaf nodedig o’r rhain ydy Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig Tre'r Gof a Chae Gwyn, sydd yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle 
ac wrth ei ymyl, y naill a’r llall, a Bae Cemlyn i’r gorllewin, sy’n rhan o Ardal 
Gwarchodaeth Arbennig Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y 
Moelrhoniaid ac Ardal Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig Bae Cemlyn.  Mae Ardal Gadwraeth Arbennig ac Ardal 
Gwarchodaeth Arbennig bosibl hefyd wedi cael eu cynnig yn y dyfroedd ar 
hyd yr arfordir i’r gogledd o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle oherwydd 
presenoldeb llamhidyddion a môr-wenoliaid yn y drefn honno. 

2.2.5 Mae nifer o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru 
a’r Trywydd Copr yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 

2.2.6 Mae nifer o adeiladau a strwythurau eraill ar hyd Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r 
Safle gan gynnwys eiddo preswyl, adeiladau amaethyddiaeth a beudai, 
Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen a Labordy Arolygon Ardal yr Orsaf Bŵer 
Bresennol, cyn Glwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa, giatiau ac amryw o 
ffiniau caeau. 

 

  



Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol Prosiect Wylfa Newydd 
Paratoi a Chlirio’r Safle  

 

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited  

Tudalen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Mae’r dudalen hon i fod yn wag] 

 



Prosiect Wylfa Newydd Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol 
 Paratoi a Chlirio’r Safle 

 

 © Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 

Tudalen 9 

Ffigur 2. Dynodiadau amgylcheddol
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2.3 Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 

2.3.1 Mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cynnwys amrywiaeth o waith a gweithgareddau gan gynnwys y canlynol fel sy’n cael ei ddangos ar ffigur 3. 

Ffigur 3. Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 
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 Compowndiau’r safle 

2.3.2 Byddai’r compownd sydd ar y safle ar hyn o bryd, i’r de o gyn Glwb 
Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa, yn cael ei wneud yn fwy a’i uwchraddio er 
mwyn creu prif gompownd y safle ar gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle (fel 
y gwelir yn ffigur 3).  Byddai ffens o amgylch y compownd hwn a byddai’n 
cynnwys: 

 cyfleusterau diogelwch y safle; 

 trin a storio deunyddiau; 

 lle diogel i barcio offer a pheiriannau; 

 lle i olchi olwynion cerbydau; 

 swyddfeydd dros dro; 

 toiledau a chyfleusterau bwyd; a 

 lle i storio tanwydd a llefydd parcio ceir. 

2.3.3 Yn ogystal â phrif gompownd y safle, bydd gofyn cael tri chompownd lloeren 
a saith o gompowndiau deunyddiau a ddefnyddir i storio cyfarpar a 
deunyddiau’n ddiogel ac ar gyfer prosesu deunyddiau. Mae’r rhain i gyd i’w 
gweld yn ffigur 3. 

 Croesfannau 

2.3.4 Er mwyn sicrhau bod mynediad diogel i gerbydau nwyddau trwm, offer a 
cherbydau eraill o ardal prif gompownd y safle i adran ogleddol Safle’r Cais 
Paratoi a Chlirio’r Safle, mae angen creu lle newydd i gerbydau groesi ffordd 
fynediad yr Orsaf Bŵer Bresennol.  Byddai arwyddion ar y groesfan hon (yn 
Gymraeg ac yn Saesneg) i sicrhau bod cerbydau a cherddwyr yn gallu pasio’n 
ddiogel. 

2.3.5 Byddai ffensys a giatiau newydd yn cael eu gosod mewn dwy groesfan sydd 
eisoes yn bodoli ar Ffordd Cemlyn er mwyn caniatáu mynediad o’r gogledd i’r 
de yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 

 Ffensys 

2.3.6 Byddai ffensys ffin dros dro hyd at 2 fetr o uchder yn cael eu gosod o amgylch 
ffin Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle er mwyn marcio ardaloedd penodol 
neu ffiniau a byddai’n rhwystro croesi’r ffin.  Byddai’r ffens yn anghyflawn wrth 
bob ffordd a hawl tramwy cyhoeddus er mwyn sicrhau bod modd parhau i 
ddefnyddio’r rhain yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle ac wedyn bod 
modd eu diogelu’n gyflym os bydd gwaith ychwanegol yn dechrau ar ôl 
dyfarnu’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.  Byddai ffensys diogelwch 
ychwanegol (hyd at 3m o uchder) yn cael eu gosod o amgylch pob un o’r 
compowndiau safle lle caiff offer ei storio. 

 Clirio llystyfiant 

2.3.7 Byddai Horizon yn clirio coed i oddeutu 300mm, gwrychoedd i rhwng 300 a 
900mm a llystyfiant arall i rhwng 50 a 100mm yn fras uwch lefel y tir ar draws 
Safle'r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Byddai hyn yn cynnwys cael gwared ar 
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rai o’r coed, llwyni a gwrychoedd sy’n creu ffiniau ffyrdd a chaeau ar draws 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Byddai hyn yn cael ei wneud yn ofalus â 
llaw ac â pheiriannau er mwyn amharu cyn lleied ag y bo modd ar gynefinoedd 
sensitif.  Pan fo’n bosibl, byddai rhai coed a llwyni’n cael eu cadw o amgylch 
ffin Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i leihau'r effeithiau gweledol ac ar y 
dirwedd sy’n gysylltiedig â’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle.  Mae hyn yn cael 
ei egluro ymhellach yn yr isadran tirwedd a gweledol yma. 

2.3.8 Mae amrywiaeth o rywogaethau yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle y 
byddai eu cynefinoedd yn cael eu colli neu eu newid oherwydd y Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle.  Byddai rhai rhywogaethau, fel madfallod a llygod y 
dŵr, yn cael eu dal ac yn cael eu symud i leoliad arall a byddai rhai yn cael eu 
symud drwy glirio llystyfiant mewn ffordd sy’n cael ei chyfeirio (edrychwch ar 
yr isadran ar ‘ecoleg’ ym mharagraff  4.9). 

 Dymchwel 

2.3.9 Byddai Horizon yn dymchwel 35 o adeiladau a nifer o strwythurau eraill.  Mae’r 
rhain yn cynnwys Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen a Labordy Arolygon Ardal 
yr Orsaf Bŵer Bresennol yn ogystal â nifer o anheddau gwag a strwythurau 
cysylltiedig, fel cyn Glwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa.  Byddai 
gweithgareddau clirio safle mwy cyffredinol eraill yn cynnwys cael gwared ar 
waliau, giatiau a ffiniau caeau. Byddai’r gwaith dymchwel yn cael ei wneud i 
lefel y ddaear yn unig a byddai’r sylfeini ac unrhyw beth o dan y ddaear yn 
cael eu cadw yn eu lleoliad ar ôl y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle.  Byddai’r 
deunyddiau a fyddai’n deillio o’r gwaith dymchwel hwn yn cael eu 
hailddefnyddio (gyda gwaith trin a phrosesu yn ôl yr angen) neu’n cael eu 
symud i gyfleustr rheoli gwastraff priodol. 

 Ail-alinio cwrs dŵr 

2.3.10 Byddai rhan 350 metr o hyd o gwrs dŵr bach presennol, sef Nant Porth y 
Pistyll sydd i’r gogledd o Gaerdegog Isaf, yn cael ei hail-alinio i greu sianel 
newydd, i’r de o’r cwrs dŵr presennol.  Byddai’r gwaith yn cynnwys: 

 codi ffensys llygod y dŵr er mwyn diogelu llygod y dŵr; 

 byddai’r llystyfiant y nodwyd bod angen eu cadw yn cael eu diogelu rhag 

difrod a byddai’r llystyfiant y nodwyd bod angen eu clirio yn cael eu clirio; 

 cloddio/codi uwchbridd o’r llwybr sy’n cael ei gynnig ar gyfer aliniad 

newydd y sianel; 

 byddai llwybr newydd y cwrs dŵr yn cael ei gloddio a byddai amser yn 

cael ei ganiatáu er mwyn i lystyfiant dyfu cyn dargyfeirio’r llif; 

 adeiladu adrannau i fyny’r sianel ac i lawr y sianel; 

 gosod pibell er mwyn i’r draenio o’r gogledd barhau; a 

 llenwi hen lwybr y cwrs dŵr gyda deunydd glân heb ei halogi a fydd wedi 

cael ei gloddio ar y safle. 



Prosiect Wylfa Newydd Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol 
 Paratoi a Chlirio’r Safle 

 

 © Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 

Tudalen 15 

 Adfer pridd 

2.3.11 Daethpwyd o hyd i ardaloedd lleol o briddoedd sydd wedi’u halogi â chemegau 
ac asbestos yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Byddai Horizon yn creu 
Compownd Prosesau Adfer ar y safle (a welir yn ffigur 3) er mwyn delio â’r 
priddoedd hyn.  Byddai unrhyw ardaloedd o dir halogedig, neu ardaloedd lle 
ceir amheuaeth bod y tir yn halogedig, yn cael eu cloddio, eu profi a, phan fo’n 
bosibl, byddent yn cael eu trin drwy ddefnyddio offer symudol arbenigol er 
mwyn ailddefnyddio ar y safle.  Os penderfynir nad yw’n addas ailddefnyddio’r 
pridd, bydd yn cael ei anfon i’w drin oddi ar y safle neu ei waredu mewn 
cyfleuster sydd â thrwydded briodol. 

 Rhywogaethau planhigion estron goresgynnol 

2.3.12 Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle hefyd yn cynnwys nifer o leoliadau 
lle daethpwyd o hyd i rywogaethau planhigion estron goresgynnol (ee clymog 
Japan).  Byddai’r planhigion hyn a’r pridd o’u hamgylch yn cael eu tynnu gan 
gontractwr arbenigol a byddai’r rhan fwyaf yn cael eu trin mewn Compownd 
Prosesau Adfer ar y safle.  Pan na fydd hi’n bosibl gwneud hyn byddai’r 
deunydd yn cael ei gludo i’w waredu oddi ar y safle mewn cyfleuster sydd â 
thrwydded briodol. 

 Hawliau tramwy cyhoeddus 

2.3.13 Byddai adegau, o ganlyniad i ofynion iechyd a diogelwch, pan fyddai’r 
gweithgareddau adeiladu yn arwain at yr angen i stiwardio'r hawliau tramwy 
cyhoeddus dros dro yn y tymor byr yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  
Pan fyddai angen, byddai stiwardiaid yn sicrhau bod llwybrau troed yn cael eu 
defnyddio’n ddiogel. 

 Oriau gweithio 

2.3.14 Byddai’r gweithlu yn gweithio mewn patrwm shifftiau unigol er mwyn cyd-fynd 
â’r oriau gwaith arfaethedig: 

 rhwng 07:00 a 19:00 yn ystod yr wythnos; a 

 Rhwng 08:00 a 13:00 ar ddyddiau Sadwrn. 

2.3.15 Ni fyddai neb yn gweithio y tu hwnt i’r oriau hyn nac ar wyliau cyhoeddus, oni 
fyddant wedi cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gyngor Sir Ynys 
Môn. 

2.4 Rhaglen 

2.4.1 Byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn dechrau cyn gynted â phosibl ar ôl 
i Horizon gael caniatâd cynllunio.   Mae disgwyl i’r gwaith Paratoi a Chlirio’r 
Safle bara am oddeutu 15 mis gyda’i gilydd, fel sy’n cael ei ddangos yn ffigur 
4.  Mae disgwyl y gallai camau olaf y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle gyd-daro 
â chamau cynnar iawn gwaith adeiladu’r Orsaf Bŵer.  
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Ffigur 4. Rhaglen ddangosol Paratoi a Chlirio’r Safle 

 

2.5 Adfer 

2.5.1 Diben y Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle ydy creu ardal sy’n addas er mwyn 
adeiladu’r Orsaf Bŵer.  Os na chaiff y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ei 
ddyfarnu neu os na fydd Prosiect Wylfa Newydd yn bwrw ymlaen am unrhyw 
reswm, byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn dod i ben ar unwaith a 
byddid yn dilyn rhaglen fesul cam er mwyn adfer Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle.  Byddai hyn yn cynnwys cael gwared ar unrhyw strwythurau dros dro, 
ffensys adeiladu a ffensys compowndiau a’r Compownd Prosesau Adfer a 
byddai ffiniau’r caeau yn cael eu hadfer, byddai planhigion tirweddu’n cael eu 
plannu a gwaith arall a fyddai’n cael ei ddylunio i adfer y safle i gyflwr sy’n 
debyg i’w gyflwr blaenorol. 

2.5.2 Byddai’r cynllun adfer tirwedd wedi'i lunio i wella cymeriad y dirwedd a 
bioamrywiaeth yr ardal, ac i sicrhau modd o’i ddefnyddio’n gynhyrchiol at 
ddibenion amaethyddol.  Ni fyddai’r adeiladau a gaiff eu dymchwel yn cael eu 
hadfer.  Os bydd y gwaith i newid aliniad y cwrs dŵr wedi cael ei gwblhau’n 
sylweddol erbyn yr adeg y caiff penderfyniad ei wneud i beidio â bwrw ymlaen, 
byddai’r cwrs dŵr yn cael ei adael yn ei gyflwr newydd i wella cynefinoedd. 

2.6 Dewisiadau amgen ac esblygiad y dyluniad 

2.6.1 Mae'r broses Asesiad Effaith Amgylcheddol yn mynnu bod yr ymgeisydd yn 
dangos sut y mae wedi ystyried dewisiadau amgen i'r datblygiad arfaethedig. 
Penderfynwyd ar leoliad cyffredinol Prosiect Wylfa Newydd ar sail polisi 
cenedlaethol ar gyfer cynhyrchu ynni niwclear, a oedd yn cynnwys ystyried 
safleoedd amgen. Nid yw Horizon felly wedi ystyried lleoliadau amgen yn y 
Datganiad Amgylcheddol.  

2.6.2 Mae'n bosibl y gallai peidio â chyflwyno'r cais hwn a chynnwys y Gwaith 
Paratoi a Chlirio’r Safle gyda'r cyflwyniad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 
gynyddu'r cyfnod adeiladu cyffredinol o 12 i 18 mis, ac felly byddai buddion 
ymgymryd â gwaith SPC yn gynnar yn cael ei ohirio a / neu ei golli.  Ar ben 
hynny, os caiff caniatâd ar gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle ei ohirio nes 
i’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu gael ei ddyfarnu, byddai’n rhaid cyflymu’r 
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rhaglen waith a byddai’r gwaith dwysach yn gallu gwaethygu’r effeithiau 
oherwydd traffig, sŵn a dirgryndod a llwch. 

2.6.3 Mae ystyriaeth o natur iteraidd y broses Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a’r 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid wedi cyfrannu at y Cynigion Paratoi a Chlirio’r 
Safle.  Mae’r prosesau hyn wedi helpu i gyfrannu at gynlluniau, 
gweithgareddau a dyluniadau amgen er mwyn lleihau a/neu ddileu, pan fo’n 
ymarferol, effeithiau amgylcheddol a allai fod yn sylweddol. 

2.6.4 Archwiliodd Horizon nifer o ddewisiadau amgen posibl ar gyfer 
gweithgareddau penodol, ac effeithiau amgylcheddol tebygol y dewisiadau 
eraill hynny.  Er enghraifft, edrychodd Horizon ar wahanol fathau o ffensys ar 
gyfer y ffin; ymestyn prif gompownd y safle yn hytrach na chreu compowndiau 
lloeren; gwahanol ffyrdd o reoli priddoedd halogedig; ac aliniad amgen i’r cwrs 
dŵr.  Mae’r rhain a dewisiadau amgen eraill a astudiwyd gan Horizon yn cael 
eu hegluro’n fanylach yn nhabl 4-1 ym mhennod 4 (dewisiadau amgen ac 
esblygiad y dyluniad) y Datganiad Amgylcheddol. 
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3 Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol 

3.1 Proses yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol 

3.1.1 Mae Horizon yn cynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol er mwyn sicrhau bod 
effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol sylweddol y Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle yn cael eu deall yn llawn a’u bod yn cael eu hystyried yn briodol 
wrth benderfynu ar y cais cynllunio ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  

3.1.2 Mae Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol yn broses sy'n adnabod, yn asesu ac 
yn gwerthuso effeithiau amgylcheddol sylweddol tebygol prosiect a sut gellid 
eu lleihau neu eu hosgoi (lliniaru).  Mae’r broses hon yn cynnwys y camau 
canlynol, sy’n seiliedig ar ymgynghoriad â rhanddeiliaid: 

 sgrinio – penderfynu a oes angen Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol;  

 cwmpasu – canfod pa faterion amgylcheddol dylid eu hystyried yn yr 

Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol; 

 asesiad amgylcheddol – y broses ar gyfer canfod yr effeithiau 

amgylcheddol a chymdeithasol sylweddol tebygol; 

 cofnodi; 

 penderfynu; a 

 lliniaru a monitro. 

3.1.3 Mae'r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn broses o asesu ac adolygu’r 
dyluniad er mwyn parhau i ddatblygu prosiect sy’n dderbyniol yn 
amgylcheddol ac yn gymdeithasol.  Mae asesiadau wedi cael eu cynnal drwy 
ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys arolygon, modelu 
cyfrifiadurol a barn broffesiynol. 

3.1.4 Yn ogystal â’r Datganiad Amgylcheddol, cyflwynir nifer o ddogfennau cefnogol 
eraill gyda’r cais cynllunio ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, gan 
gynnwys: 

 Datganiad Sgrinio Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd: astudiaeth i 

ddeall potensial effeithiau sylweddol y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 

ar iechyd a lles cymunedau lleol a’r gweithlu adeiladu.  Mae'r astudiaeth 

yn dod i’r casgliad nad yw’n debygol y byddai’r newidiadau a gyflwynir 

gan y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debyg o gael effeithiau 

sylweddol ar iechyd y boblogaeth. 

 Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg: Mae Horizon yn cydnabod 

pwysigrwydd y Gymraeg a’i diwylliant ac mae wedi cynnal asesiad i 

ystyried effeithiau’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar gymunedau sy’n 

siarad Cymraeg, yn ogystal â’r iaith Gymraeg, ei diwylliant a’i 

thraddodiadau.  Mae’r asesiad hwn yn dod i’r casgliad bod effeithiau’r 

gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn bennaf naill ai’n fanteisiol neu’n niwtral, 

gyda dim ond dwy effaith niweidiol sylweddol yn gyffredinol (sy’n 

ymwneud â sŵn a diwylliant hanesyddol Cymru).  Caiff y mesurau lliniaru 

ar gyfer yr effeithiau hyn eu trafod ym mhenodau sŵn a dirgryndod a 
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threftadaeth ddiwylliannol y Datganiad Amgylcheddol.  Mae’r Asesiad o’r 

Effaith ar yr Iaith Gymraeg ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

 Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd: Mae Horizon wedi cynnal astudiaeth 

i ddeall sut byddai'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn effeithio ar risg 

llifogydd yn yr ardal leol.  Daeth hyn i'r casgliad bod perygl isel o lifogydd 

gan bob ffynhonnell i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle. 

 Cod Ymarfer Adeiladu: Mae’r ddogfen hon yn nodi’r safonau a’r 

mesurau cyffredinol a phenodol i sicrhau bod yr holl weithgareddau 

adeiladu’n cael eu cynllunio a’u rheoli’n effeithiol. 

 Adroddiad i Gyfrannu at yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: Yn 

unol â’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd, mae Horizon wedi cynnal asesiad i 

ddeall y posibilrwydd am effeithiau sylweddol ar safleoedd dynodedig 

Ewropeaidd a'u nodweddion.  Mae hwn yn dod i’r casgliad na fyddai dim 

effeithiau sylweddol tebygol ar safleoedd bywyd gwyllt Ewropeaidd 

oherwydd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

3.1.5 Mae’r dogfennau hyn wedi cael eu paratoi ar y cyd â’r Datganiad 
Amgylcheddol a chyfeirir atynt pan fo’n briodol, ond ni chaiff eu canlyniadau 
eu cyflwyno yn y crynodeb annhechnegol hwn. 
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4 Trosolwg o’r effeithiau posibl 

4.1 Cyflwyniad 

4.1.1 Mae'r crynodeb annhechnegol hwn o’r Datganiad Amgylcheddol yn crynhoi’r 
effeithiau posibl a ganfuwyd drwy’r broses asesu ac mae’n nodi’r prif fesurau 
lliniaru a gynigir.  Mae unrhyw wybodaeth bellach ynghylch y fethodoleg, 
ardaloedd yr astudiaeth, manylion yr asesiadau, eu canlyniadau a’r mesurau 
lliniaru a nodwyd i fynd i'r afael â nhw, ar gael ym mhenodau perthnasol y 
Datganiad Amgylcheddol. 

4.2 Elfennau economaidd-gymdeithasol 

4.2.1 Nid yw’r asesiad o’r effeithiau tebygol ar gyflogaeth, cadwyn gyflenwi busnes, 
twristiaeth, defnydd tir a’r canlyniadau ar gyfer poblogaethau dynol oherwydd 
y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wedi dod o hyd i unrhyw effeithiau 
sylweddol. 

4.2.2 Mae Horizon yn disgwyl y bydd hyd at 80 o weithwyr adeiladu’n gweithio ar 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Daeth yr asesiad cyflogaeth i’r casgliad 
na fyddai’r swyddi sy’n gysylltiedig â’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn 
newydd i’r farchnad cyflogaeth leol, ond y byddent yn diogelu cyfleoedd i bobl 
leol (h.y. y rheini sy’n byw’n nes na 90 munud i’r safle).  Gan fod hwn yn nifer 
isel wrth gymharu â’r swyddi adeiladu yn yr ardal hon, daeth yr asesiad i’r 
casgliad nad oes dim effeithiau sylweddol ar gyfanswm cyflogaeth. 

4.2.3 Mae disgwyl i’r gwariant lleol oherwydd y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle fod 
yn fach iawn wrth ei ystyried yng nghyd-destun economi’r ardal, gan awgrymu 
nad yw’r effaith gyffredinol ar yr economi yng ngogledd Cymru o ganlyniad i’r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn sylweddol. 

4.2.4 Ystyriwyd yr effeithiau posibl ar fusnesau twristiaeth, gan gynnwys atyniadau 
a llety.  Byddai mynediad at yr unig atyniad i dwristiaid sydd yn Safle’r Cais 
Paratoi a Chlirio’r Safle, sef Llwybr Arfordir Cymru, yn cael ei gynnal drwy 
gydol y gwaith, ac o ganlyniad, ni ddisgwylir dim effeithiau sylweddol ar 
dwristiaeth.  

4.2.5 Mae gan y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle y potensial i ddarparu cyfleoedd i 
fusnesau, sy'n gysylltiedig â chynyddu cyflogau a thwf economaidd, ond ni 
fyddai'r effeithiau hyn yn arwyddocaol, fodd bynnag. 

4.2.6 Gan na ddaethpwyd o hyd i unrhyw effeithiau economaidd-gymdeithasol 
niweidiol, nid oes angen dim mesurau lliniaru. 

4.3 Mynediad cyhoeddus a hamdden 

4.3.1 Mae’r asesiad o'r effeithiau tebygol ar fynediad i’r cyhoedd a hamdden 
oherwydd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wedi canfod, gyda mesurau 
lliniaru, ni fyddai dim effeithiau sylweddol posibl. 

4.3.2 Mae Horizon wedi ystyried yr angen i gynnal mynediad i lwybrau troed, y 
rhwydwaith beicio cenedlaethol a nodweddion hamdden eraill fel Trwyn Wylfa 
a thraethau lleol yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle.  
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4.3.3 Cynhaliwyd astudiaethau ac arolygon i fesur pwysigrwydd a chyflwr y 
cyfleusterau hyn a’r nifer sy’n eu defnyddio ar hyn o bryd.  Felly mae Horizon 
hefyd wedi ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol, ymgyngoreion arbenigol yng 
Nghymru ac â'r cyhoedd, er mwyn deall yn well y materion sy’n ymwneud â’r 
llwybrau troed a rhwydweithiau eraill yn yr ardal.  

4.3.4 Dyma’r gweithgareddau a allai arwain at effeithiau sylweddol posibl ar 
fynediad cyhoeddus a hamdden: 

 codi ffensys adeiladu tymor byr a thymor hir o amgylch ffin y safle a 

ffensys adeiladu ac ecoleg lleol o fewn ffens y ffin; 

 tynnu ffiniau mewnol caeau; 

 cau Ffordd Cemlyn dros dro; 

 trin asbestos; a 

 clirio a chael gwared ar lystyfiant. 

4.3.5 Byddai’r mesurau canlynol yn cael eu gweithredu i sicrhau nad yw effeithiau’r 
gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle ar fynediad cyhoeddus a hamdden yn 
sylweddol:  

 cadw hawliau tramwy cyhoeddus yn agored gyda defnydd achlysurol o 

stiwardiaid i sicrhau y gall pobl basio mannau gweithio’n ddiogel; 

 dulliau adeiladu ymarfer da er mwyn cyfyngu ar sŵn, ar yr effeithiau 

gweledol ac er mwyn rheoli’r llwch, fel cynnal a chadw offer a cherbydau’n 

effeithiol, sgrinio a rhoi gorchudd neu ddŵr dros bentyrrau, er mwyn helpu 

i osgoi gostyngiad yn yr amwynder i’r rheini sy’n defnyddio llwybrau troed, 

llwybrau beicio, Trwyn Wylfa a thraethau; a 

 byddai Ffordd Cemlyn yn cael ei chau dros dro, a fyddai’n golygu 

dargyfeirio’r Trywydd Copr, am y cyfnod byrraf posibl a byddai arwyddion 

clir yn egluro'r dargyfeiriad ar hyd Ffordd Nanner yn cael eu darparu yn 

Gymraeg ac yn Saesneg. 

4.4 Ansawdd yr aer 

4.4.1 Mae’r asesiad o effeithiau posibl y Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle ar 
ansawdd yr aer wedi dod i’r casgliad, drwy weithredu mesurau ymarfer da, na 
fyddai’r effeithiau llwch, allyriadau ac arogl posibl mewn derbynyddion dynol 
yn sylweddol. 

4.4.2 Mae’r term 'ansawdd yr aer’ yn cyfeirio at lygredd yn yr aer o ffynonellau fel 
allyriadau o offer a pheiriannau adeiladu, egsôsts cerbydau a'r llwch a fydd yn 
cael ei gynhyrchu oherwydd gweithgareddau adeiladu ac adfer, sy'n gallu 
effeithio ar blanhigion, ar anifeiliaid ac ar eu cynefinoedd ac ar iechyd pobl.  
Mae’r asesiad hefyd yn cynnwys posibilrwydd rhyddhau sylweddau aroglus yn 
ystod gweithgareddau adfer a gwaith cloddio. 

4.4.3 Mae’r prif nodweddion a allai deimlo’r effeithiau posibl mwyaf oherwydd y 
gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn cynnwys:  
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 eiddo, ysgolion a gweithleoedd sydd yn Nhregele a Chemaes neu’n agos, 

yn ogystal â’r A5025 rhwng y naill anheddiad a'r llall;  

 eiddo ar eu pen eu hunain, gan fwyaf i’r de, i’r de orllewin ac i’r gorllewin 

o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle; 

 yr Orsaf Bŵer Bresennol, lle mae disgwyl i weithwyr fod yn bresennol yn 

ystod gweithgareddau datgomisiynu; 

 defnyddwyr hawliau tramwy cyhoeddus neu ardaloedd hamdden sydd yn 

Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle neu’n agos ato; a  

 safleoedd a rhywogaethau ecolegol sensitif, fel safleoedd sydd â 

dynodiad cenedlaethol fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r 

Gof, sydd o fewn 2km i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 

4.4.4 Mae Strategaeth Ansawdd Aer a Llwch Horizon, fel sy’n cael ei nodi yn y Cod 
Ymarfer Adeiladu, yn creu’r gofynion y bydd Horizon yn eu dilyn i reoli 
allyriadau llwch ac ansawdd aer.   

4.4.5 Mae’r mesurau a fyddai’n cael eu defnyddio i reoli allyriadau, arogleuon a 
llwch yn cynnwys, ond nid y rhain yn unig: 

 lleoli gweithgareddau llychlyd mor bell ag sy’n ymarferol oddi wrth 

dderbynyddion cyfagos; 

 tampio pentyrrau o ddeunyddiau llychlyd; ac 

 osgoi injans yn troi’n segur. 

4.5 Sŵn a dirgryndod 

4.5.1 Ar ôl rhoi mesurau lliniaru ar waith dim ond un eiddo preswyl, y mae Horizon 
yn berchen arno ar hyn o bryd, y byddai hyn yn effeithio arno’n sylweddol. 

4.5.2 Roedd yr asesiad o effeithiau sŵn a dirgryndod o’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle ar gymunedau lleol ac ar yr amgylchedd wedi dod o hyd i ddim ond un 
effaith sylweddol bosibl, a oedd yn ymwneud â mwy o sŵn a dirgryndod o offer 
a pheiriannau a fyddai’n gweithio’n agos at eiddo preswyl wrth glirio’r safle, 
gosod ffensys, dymchwel adeiladau a phrosesu cerrig. 

4.5.3 Mae sŵn yn aml yn cael ei ddisgrifio fel ‘sŵn digroeso’, ac mae dirgryndod fel 
arfer yn cael ei deimlo wrth i’r tir neu adeilad symud yn ffisegol.  Mae sŵn a 
dirgryndod yn gallu tarfu ac effeithio ar yr ansawdd bywyd sy’n cael ei fwynhau 
gan unigolion a chymunedau, ac mae’n gallu effeithio ar fuddiannau 
amgylcheddol eraill fel bywyd gwyllt ac adeiladau hanesyddol.  

4.5.4 Mae Horizon wedi canfod y gellid effeithio ar y canlynol: 

 eiddo preswyl yn Nhregele, Cemaes ac ar hyd yr A5025 rhwng yr 

aneddiadau hyn;  

 eiddo preswyl ar eu pen eu hunain, yn gyffredinol i’r de, i'r gorllewin ac i'r 

dwyrain o ardal yr astudiaeth;  

 Ysgol Gynradd Cemaes, Eglwys Gatholig Dewi Sant, Eglwys 

Fethodistaidd Bethesda, Eglwys San Padrig a neuadd bentref Cemaes; 
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 defnyddwyr ardaloedd hamdden gan gynnwys hawliau tramwy 

cyhoeddus, defnyddwyr caeau chwarae lleol, Cae Pêl-droed Lôn yr 

Ysgol, gweithgareddau hamdden morol, Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol Ynys Môn a Gerddi Cestyll;  

 Ardal Gwarchodaeth Arbennig Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y 

Moelrhoniaid (a ddynodwyd oherwydd adar bridio), mannau clwydo 

ystlumod a chynefinoedd lle ceir llygod y dŵr a dyfrgwn; 

 yr Orsaf Bŵer Bresennol, newidyddion y National Grid a gwasanaethau 

statudol tanddaearol; a 

 swyddfeydd, adeiladau adwerthu ac adeiladau eraill. 

4.5.5 Yn ogystal â mabwysiadu mesurau rheoli ymarfer da safonol ar gyfer sŵn a 
dirgryndod, fel cynllun priodol i’r safle (lleoli unrhyw weithgareddau swnllyd i 
ffwrdd oddi wrth nodweddion sensitif pan fo’n bosibl), defnyddio offer a 
chyfarpar nad ydynt yn achosi llawer o sŵn a dirgryndod, ac amserlennu 
gwaith ar gyfer oriau gwaith diwrnod arferol, byddai nifer o fesurau 
ychwanegol yn cael eu mabwysiadu a fyddai’n lleihau’r effeithiau ymhellach 
er mwyn sicrhau na fyddent yn sylweddol: 

 peidio â defnyddio rholeri sy’n dirgrynu o fewn 62m i dderbynyddion 

preswyl lle mae pobl yn byw, nac o fewn 20m i hawliau tramwy 

cyhoeddus oni bai fod asesiadau risg dirgryndod pellach yn cadarnhau 

pellteroedd gweithio cyfyngedig amgen; a 

 dylunio’r rhaglen waith i leihau hyd y gweithgareddau sy’n cynhyrchu sŵn 

sy’n agos at eiddo preswyl a swyddfeydd yr Orsaf Bŵer Bresennol.  

4.6 Pridd a daeareg 

4.6.1 Daeth yr asesiad o effeithiau posibl y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar 
briddoedd a daeareg i’r casgliad y byddai’r unig effaith sylweddol yn fanteisiol, 
sy’n ymwneud ag adfer halogiad sydd yn y tir ar hyn o bryd.  

4.6.2 Nodwyd y nodweddion canlynol y gellid effeithio arnynt yn ardal yr astudiaeth 
drwy arolygon, ymchwiliadau tir ac astudiaethau desg: 

 ansawdd pridd  – priddoedd amaethyddol o ansawdd da iawn i ansawdd 

gwael iawn; 

 gallai’r halogiad sydd yn y tir ar hyn o bryd effeithio ar bobl (gweithwyr 

adeiladu, defnyddwyr y safle yn y dyfodol, gweithwyr cynnal a chadw a 

defnyddwyr y tir cyfagos) dŵr daear a dŵr wyneb, ac eiddo (adeiladau, 

da byw sy’n pori a chnydau); 

 safleoedd o bwysigrwydd daearegol – Safleoedd Geoamrywiaeth Pwysig 

y Rhanbarth; a 

 adnoddau daearegol – cronfeydd agregau (mwynau) sy’n bwysig yn lleol 

neu’n rhanbarthol 

4.6.3 Byddai Horizon yn rhoi’r mesurau canlynol ar waith i atal unrhyw effeithiau 
sylweddol ar briddoedd ac ar ddaeareg o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio’r 
Safle:  
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 nodweddu’n fanwl risgiau halogiad presennol a’r technegau i ddelio â 

halogiad yn effeithiol;  

 strategaethau atal llygredd, fel rhan o’r Cod Ymarfer Adeiladu, er mwyn 

atal unrhyw beth rhag colli neu ollwng yn ddamweiniol yn ystod y gwaith; 

 rheoli’r holl ddeunyddiau i sicrhau eu bod yn cael eu hailddefnyddio 

cymaint ag y bo modd ar y safle;  

 briff gwylio halogiad yn ystod rhai elfennau o’r gwaith Paratoi a Chlirio’r 

Safle i sicrhau y deuir o hyd i unrhyw halogiad annisgwyl ac y rhoddir 

sylw i hynny cyn gynted ag sy’n bosibl a gosod gweithdrefnau clir er 

mwyn delio ag unrhyw halogiad annisgwyl a geir. 

4.6.4 Ar ôl rhoi’r mesurau hyn ar waith, yr unig effeithiau a fyddai ar ôl fyddai: 

 mân effaith niweidiol ar ansawdd pridd oherwydd gwaith clirio’r safle, nad 

oes modd ei hosgoi, ond nid yw’n sylweddol;  

 mân effeithiau niweidiol ar iechyd gweithwyr adeiladu oherwydd ei bod 

hi’n bosibl iddynt ddod ar draws halogiad annisgwyl, er ni ystyrir bod hyn 

yn debygol ac ni fyddai’n sylweddol; a 

 effeithiau manteisiol sylweddol sy’n ymwneud â thrin priddoedd 

halogedig. 

4.7 Rheoli gwastraff a deunyddiau confensiynol 

4.7.1 Roedd yr asesiad o effeithiau defnyddio deunyddiau a chynhyrchu gwastraff 

sy’n gysylltiedig â’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wedi canfod na fydd dim 

effeithiau sylweddol.  

4.7.2 Mae’r agweddau o’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle a allai arwain at effeithiau’n 

cynnwys: 

 torri coed, gwrychoedd a llystyfiant arall; 

 dymchwel adeiladau a waliau a nodweddion eraill sydd uwchben y tir, a 

chloddio deunyddiau asbestos; 

 tynnu priddoedd halogedig sy’n cynnwys hydrocarbonau; a 

 trin a/neu dynnu clymog Japan a rhywogaethau estron goresgynnol eraill. 

4.7.3 Byddai’r rhain yn cynhyrchu amrywiaeth o wastraff a deunyddiau gan gynnwys 

gwastraff anadweithiol, gwastraff nad yw’n beryglus, a gwastraff peryglus.  

Byddai angen rheoli a thrin rhai o’r rhain mewn ffordd arbenigol a/neu eu 

gwaredu oddi ar y safle.  Pan fydd angen gwaredu gwastraff oddi ar y safle, 

aseswyd bod hyn yn ganran fach o'r capasiti sydd ar gael yn lleol. 

4.7.4 Byddai’r holl wastraff a deunyddiau a fyddai’n deillio o’r gwaith Paratoi a 

Chlirio’r Safle yn cael eu rheoli mewn ffordd gyfrifol, gyda mesurau mewn lle 

er mwyn ceisio ailddefnyddio cymaint o ddeunyddiau ag sy’n bosibl ar y safle.  

Byddai hyn yn golygu na fyddai angen cludo cymaint o ddeunyddiau o Safle’r 

Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.   
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4.8 Dŵr wyneb a dŵr daear 

4.8.1 Cynhaliwyd asesiad o’r effeithiau ar yr amgylchedd dŵr croyw, gan gynnwys 

dŵr wyneb (afonydd, pyllau, gwlypdiroedd a draeniau) a dŵr daear (y dŵr sydd 

mewn creigiau neu bridd o dan wyneb y ddaear), o ganlyniad i’r Cynigion 

Paratoi a Chlirio’r Safle a daeth yr asesiad hwnnw i’r casgliad na fyddai dim 

o’r effeithiau posibl yn sylweddol. 

4.8.2 Mae'r posibilrwydd i’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle effeithio ar ddŵr wyneb 

a dŵr daear wedi cael ei ystyried o ran y canlynol: 

 newidiadau i ansawdd y dŵr (gan gynnwys mewnbynnau gwaddod, olew 

a deunyddiau eraill sy’n llygru a fydd wedi’u gollwng); 

 newidiadau lleol i allu dŵr glaw i fynd i mewn i’r tir, a all o bosibl gynyddu 

llif y ffrwd a newid y perygl o lifogydd; 

 newidiadau yn nodweddion llif y ffrwd sy’n gysylltiedig â newid aliniad 

Nant Caerdegog Isaf; 

 gwaddodion mân yn cael eu cludo mewn dŵr ffo sy’n effeithio ar 

geomorffoleg y cyrsiau dŵr, gan newid trefniadau dyddodi ac erydu; 

 gwaith dymchwel sy’n effeithio ar sefydlogrwydd glannau’r cyrsiau dŵr; a 

 newidiadau lleol i gyfraddau ail-lenwi dŵr daear a lefelau dŵr daear 

oherwydd bod llystyfiant wedi cael ei dynnu. 

4.8.3 Er mwyn lleihau ac osgoi effeithiau niweidiol, mae rhai mesurau wedi cael eu 

cynnwys yn y dyluniad. Mae’r rhain yn cynnwys:  

 osgoi gwaith o fewn ffiniau Ardaloedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

Tre’r Gof neu Gae Gwyn; 

 adfer tir mae’n hysbys ei fod wedi’i halogi mewn ffordd wedi’i thargedu; 

 rhoi wyneb ar y prif gompownd gydag ardal o lawr caled, gyda draeniau 

wedi’u llwybro drwy ataliwr olew/dŵr; 

 pan fo’n bosibl, bydd clustogfa o 15m (lle na fyddai gwaith yn cael ei 

wneud) o ddwy lan Afon Cafnan, Nant Caerdegog Isaf, Nant Cemlyn a 

draeniau Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r Gof lle dim ond 

gweithgareddau cyfyngedig ac y cytunir arnynt fydd yn cael eu gwneud; 

 ynysu wedi’i beiriannu yn yr ardal storio tanwydd; 

 fydd dim carthion budur yn cael eu gollwng i gyrsiau dŵr wyneb; 

 gweithredu mesurau atal llygredd, gweithdrefnau ymateb mewn argyfwng 

a rheoli gwaddodion (yn unol â’r Cod Ymarfer Adeiladu); 

 newid aliniad y cwrs dŵr gan ddefnyddio technegau i reoli faint o 

waddodion sy’n cael eu rhyddhau; 

 ymgorffori lle i storio dŵr llifogydd yn nyluniad aliniad newydd y cwrs dŵr; 

a 
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 gosod sianeli draenio o amgylch man trin asbestos y Compownd Prosesu 

Adferol er mwyn casglu dŵr ffo; pan fydd yr ansawdd yn addas, byddai’n 

cael ei ddefnyddio i dampio pridd neu byddai’n cael ei ryddhau i’r ddaear, 

a phan nad yw’n addas, byddai’r dŵr yn cael ei roi mewn tancer i’w 

waredu oddi ar y safle.  

4.8.4 Drwy weithredu’r mesurau hyn, yr unig effaith a fyddai ar ôl, er nad yw’n 

bwysig iawn, fyddai mantais adfer ffurf afon sy’n fwy naturiol o ganlyniad i 

newid aliniad Nant Caerdegog Isaf. 

4.9 Ecoleg ddaearol a dŵr croyw 

4.9.1 Mae’r asesiad o effeithiau’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle ar ecoleg 

ddaearol (tir) a dŵr croyw, sy’n cynnwys safleoedd, cynefinoedd a 

rhywogaethau dynodedig sydd yn bwysig o ran cadwraeth natur, yn dynodi y 

byddai effeithiau sylweddol sy’n ymwneud â cholli, rhannu neu newid 

cynefinoedd. 

4.9.2 Byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn golygu colli, rhannu neu addasu'r 

glaswelltir sy’n cael ei dorri’n fyr ar hyn o bryd, gan arwain at effeithiau 

niweidiol ar gynefinoedd ar y tir, adar sy’n bridio a gaeafu ac adar sy’n pasio 

drwyddo.  Bydd y newidiadau hyn hefyd yn effeithio ar lyffaint dafadennog, 

ystlumod, gwiwerod coch a mamaliaid nodedig eraill, er na fyddai’r effeithiau’n 

sylweddol. 

4.9.3 Mae’r mesurau a fyddai’n cael eu cymryd i leihau ac i osgoi effeithiau’n 

cynnwys: 

 defnyddio clerc gwaith ecolegol i oruchwylio gweithgareddau a sicrhau 

bod gofynion a mesurau’n cael eu gweithredu; 

 defnyddio clustogfeydd o amgylch nodweddion sensitif fel cyrsiau dŵr a 

safleoedd dynodedig; 

 gosod compowndiau safle i ffwrdd oddi wrth ardaloedd sy’n sensitif o ran 

sŵn; 

 sicrhau bod dyluniad aliniad newydd y cwrs dŵr yn golygu gwelliannau ar 

gyfer cynefinoedd; 

 trosglwyddo rhywogaethau o ardaloedd sydd wedi’u heffeithio i rai mwy 

diogel; 

 rhoi cynefinoedd newydd yn lle’r rhai sydd wedi cael eu colli pan fo’n 

bosibl;  

 gweithredu Cod Ymarfer Adeiladu, gan gynnwys mesurau atal llygredd; 

 cael trwyddedau gwarchod a lliniaru rhywogaethau a warchodir 

Ewropeaidd perthnasol; 
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 fyddai dim gwaith yn cael ei wneud dros nos yn ystod y gwaith Paratoi a 

Chlirio’r Safle (oni bai y cytunir ar hynny’n ysgrifenedig gyda Chyngor Sir 

Ynys Môn) er mwyn peidio â tharfu ar rywogaethau’r nos; 

 cyfyngu goleuadau ar gompowndiau i gyfnodau gwawrio a nosi ar 

ddechrau a diwedd y diwrnod gwaith; 

 amseru'r gwaith er mwyn osgoi cyfnodau sensitif fel pan fydd anifeiliaid 

yn bridio, yn nythu, yn gaeafgysgu neu’n mudo; 

 clirio’r safle’n systematig o’r gogledd ddwyrain i’r de orllewin er mwyn 

annog rhywogaethau i symud i ardaloedd gwella oddi ar y safle (a fydd 

yn darparu cynefinoedd addas ar gyfer rhywogaethau fel llyffaint 

dafadennog, mamaliaid o bwys, gwiberod, madfallod, adar ac ystlumod) 

yn hytrach na thuag at Gemaes a’r A5025; a 

 adeiladu nythod gwiwerod artiffisial a gorsafoedd bwydo ar gyfer 

gwiwerod coch, a chyflenwi bwyd yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio’r 

Safle. 

4.9.4 Drwy gynnwys y mesurau hyn, byddai modd osgoi effeithiau niweidiol 

sylweddol a fyddai’n deillio o’r canlynol: 

 anafiadau uniongyrchol; 

 marwolaeth; 

 amharu oherwydd newidiadau i ysgogiadau sŵn, dirgryndod, gweledol a 

golau; 

 ansawdd aer neu ddŵr gwael; a 

 cyflwyno a lledaenu rhywogaethau goresgynnol. 

4.10 Yr amgylchedd morol 

4.10.1 Roedd yr asesiad o effeithiau’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar yr 

amgylchedd morol, sy’n ystyried effeithiau posibl ar safleoedd cadwraeth 

dynodedig, adar y môr a morloi, wedi dod i’r casgliad nad oes dim effeithiau 

sylweddol ar yr amgylchedd morol.  Roedd yr asesiad wedi ystyried 

canfyddiadau asesiadau eraill fel dŵr wyneb a dŵr daear ac ecoleg ddaearol 

a dŵr croyw. 

4.10.2 Mae’n bosibl y bydd rhai effeithiau oherwydd sŵn a dirgryndod o’r gwaith 

Paratoi a Chlirio’r Safle (fel dymchwel a chlirio, creu compowndiau, goleuadau 

a ffensys, malu cerrig a rheoli deunyddiau), ac amharu gweledol oherwydd 

bod pobl a pheiriannau’n symud o amgylch Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 

Safle. 

4.10.3 Mae’r prif nodweddion y byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn effeithio 

arnyn nhw’n cynnwys: 
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 safleoedd o bwysigrwydd cadwraeth, gan gynnwys cynefin lagwnau 

arfordirol a chynulliad adar bridio môr-wenoliaid Ardal Cadwraeth 

Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Bae Cemlyn; 

ardaloedd bridio Ardal Gwarchodaeth Arbennig Ynys Feurig, Bae Cemlyn 

ac Ynysoedd y Moelrhoniaid/Ardal Gwarchodaeth Arbennig Môr-

wenoliaid Ynys Môn; a darpar Ardal Cadwraeth Arbennig Gogledd Môn 

Forol ar gyfer llamhidyddion; 

 morloi llwyd, gan gynnwys ystyried lleoliadau posibl pan fydd morloi’n dod 

allan o’r môr a safleoedd cael lloi bach; a 

 adar y môr, yn enwedig y rheini sydd â dynodiadau cadwraeth, fel môr-

wenoliaid y Gogledd, môr-wenoliaid, môr-wenoliaid gwridog a môr-

wenoliaid pigddu, sydd wedi’u dynodi yn ardal yr astudiaeth; ystyriwyd 

gwylanod penddu hefyd sy’n bridio yn lagwn Cemlyn. 

4.10.4 Cynigiwyd mesurau i osgoi neu i leihau’r effeithiau hyn er mwyn iddynt beidio 

â bod yn sylweddol.  Mae mesurau o’r fath yn cynnwys: 

 osgoi gweithio dros nos, oni bai y cytunir ar hynny ymlaen llaw gyda 

Chyngor Sir Ynys Môn; 

 lle bo angen, byddai goleuadau yn cael eu cynllunio'n ofalus er mwyn 

lleihau effeithiau ar dderbynyddion a nodwyd; 

 arferion atal llygredd, fel rheoli sylweddau peryglus yn ofalus, 

gweithdrefnau ymateb i argyfwng, a mesurau; a 

 byddai mesurau a nodwyd mewn asesiadau eraill fel sŵn a dirgryndod a 

dŵr wyneb a dŵr daear hefyd yn berthnasol. 

4.11 Y dirwedd a nodweddion gweledol 

4.11.1 Mae’r asesiad o effeithiau posibl y Cynigion Clirio a Pharatoi’r Safle wedi 
pennu, hyd yn oed ar ôl gweithredu’r mesurau lliniaru, y byddai rhai effeithiau 
sylweddol ar gymeriad y dirwedd ac effeithiau gweledol (golygfeydd ac 
amwynder cyffredinol). 

4.11.2 Byddai erydiad sylweddol o gymeriad y dirwedd oherwydd bod gwrychoedd a 
waliau ffiniau caeau’n cael eu dymchwel (ac felly patrymau caeau ffermio), 
ynghyd â choed, llwyni ac adeiladau.  Byddai cyflwyno ffensys, pridd moel yn 
ystod y cloddio, ac elfennau adeiladu ar y safle hefyd yn lleihau natur wledig 
y dirwedd. 

4.11.3 Byddai’r offer a’r peiriannau ac elfennau adeiladu eraill ar y safle fel 
compowndiau a ffensys yn effeithio ar olygfeydd pobl leol dros dro ond yn 
sylweddol.  Byddai tynnu llystyfiant a ffiniau caeau hefyd yn effeithio’n 
sylweddol ar y dirwedd.  Byddai'r effeithiau ar olygfeydd yn cael eu cyfyngu i’r 
bobl hynny sydd o fewn 1km i safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 

4.11.4 Mae’r prif nodweddion y byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn effeithio 
arnyn nhw’n cynnwys: 

 cerddwyr sy’n defnyddio Llwybr Arfordir Cymru; 
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 defnyddwyr hawliau tramwy cyhoeddus eraill (cerddwyr gan fwyaf) a thir 

mynediad agored; 

 beicwyr sy’n defnyddio’r Trywydd Copr/Llwybr 566 y Llwybr Beicio 

Cenedlaethol (defnyddwyr lleol a thwristiaid); 

 defnyddwyr yr A5025 sy’n dod o gyfeiriad y de orllewin (teithwyr cerbydau 

gan fwyaf); 

 defnyddwyr y rhwydwaith ffyrdd lleol (teithwyr cerbydau gan fwyaf, ond 

gyda rhywfaint o feicwyr a cherddwyr); 

 gwylwyr ar ymyl orllewinol Tregele;  

 ymwelwyr â mannau penodol, gan gynnwys cofeb William Thomas ar 

Fynydd y Garn; a 

 y rheini sy’n defnyddio’r môr yn agos at Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 

Safle (fel canŵ-wyr).  

4.11.5 Er mwyn lleihau neu osgoi effeithiau gweledol ac effeithiau ar y dirwedd, 
byddai’r mesurau canlynol yn cael eu gweithredu: 

 byddid yn cadw ffiniau caeau a choed presennol ar y safle, ond y tu allan 

i’r ffensys adeiladu, coetir hynafol a llystyfiant ger dargyfeiriad y cwrs dŵr; 

 tirweddu, gan gynnwys plannu rhywogaethau brodorol, o amgylch aliniad 

newydd cwrs dŵr Nant Porth y Pistyll; 

 defnyddio swyddfeydd dros dro deulawr ym Mhrif Gompownd y Safle a 

swyddfeydd un-llawr ar gyfer compowndiau eraill y safle; 

 cyfyngu ar y defnydd o oleuadau ar gompowndiau i gyfnodau gwawrio a 

nosi ar ddechrau a diwedd y diwrnod gwaith, er mwyn sicrhau cyn lleied 

â phosibl o arllwysiadau; 

 uchder a lliw'r ffensys; 

 amseru clirio coetir o amgylch y compownd prosesau adfer er mwyn i’r 

coetir ddarparu sgrin pan fydd yr ardal hon yn cael ei defnyddio; 

 gwella ffiniau presennol y caeau sydd i’w cadw ar y safle ond y tu allan i 

ffens adeiladu'r ffin, drwy blannu a chynnal a chadw, er mwyn gwella eu 

cyflwr cyfredol pan fo’n ymarferol; 

 cyfyngu ar uchder y pentyrrau o ddeunyddiau er mwyn lleihau eu heffaith 

weledol; a 

 gweithredu strategaeth rheoli tirwedd ar gyfer y nodweddion tirwedd sy’n 

cael eu cadw/cynnig yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn ystod y 

gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle, gan gynnwys rhaglen i reoli'r coed a 

gwrychoedd sy’n cael eu cadw a rheoli tyfiant chwyn. 

4.12 Treftadaeth ddiwylliannol 

4.12.1 Daeth yr asesiad o effeithiau posibl y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar 
dreftadaeth ddiwylliannol i’r casgliad, drwy weithredu mesurau lliniaru i gofnodi 
tirweddau ac asedau treftadaeth, na fyddai’r effeithiau’n sylweddol.  
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4.12.2 Mae’r term ‘treftadaeth ddiwylliannol’ yn cyfeirio at asedau treftadaeth fel olion 
archaeolegol, adeiladau hanesyddol a thirweddau hanesyddol.  Mae modd 
effeithio ar nodweddion o’r fath yn ffisegol neu drwy newid i’w cyd-destun 
gweledol. 

4.12.3 Mae’r prif nodweddion a fyddai’n teimlo’r effaith fwyaf oherwydd y gwaith 
Paratoi a Chlirio’r Safle yn cynnwys: 

 adeiladau hanesyddol a fyddai’n cael eu dymchwel fel rhan o’r gwaith; 

 olion archaeolegol a fyddai’n cael eu tynnu oddi yno’n rhannol neu’n 

gyfan gwbl; 

 nodweddion tirwedd hanesyddol fel ffiniau caeau a llystyfiant a fyddai’n 

cael eu tynnu oddi yno; ac 

 asedau treftadaeth y mae eu cyd-destun gweledol yn cyfrannu at eu 

gwerth ac a fyddai’n destun newidiadau ffisegol a sŵn ac amharu 

gweledol oherwydd y peiriannau. 

4.12.4 Mae’r mesurau a fyddai’n cael eu gweithredu i leihau’r effeithiau niweidiol ar 
olion archaeolegol, adeiladau hanesyddol a thirweddau hanesyddol er mwyn 
iddynt beidio â bod yn sylweddol yn cynnwys: 

 osgoi gwaith o fewn ffin Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r 

Gof, er mwyn osgoi effeithiau ar unrhyw olion archaeolegol neu olion 

amgylcheddol hanesyddol a allai fod yn bresennol yn yr Ardal o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig; 

 cyfyngu ar uchder y pentyrrau o ddeunyddiau er mwyn lleihau eu heffaith 

weledol; 

 briffiau gwylio archaeolegol (monitro’r gwaith cloddio gan arbenigwyr er 

mwyn canfod a chofnodi unrhyw olion y deuir o hyd iddyn nhw); 

 arolygon ffotograffig a gwaith cloddio; a 

 arolygon ffotograffig a chofnodi adeiladau hanesyddol a thirweddau 

hanesyddol yn barhaol yn eu ffurf a’u cyd-destun gweledol presennol. 
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5 Adfer 

5.1.1 Os na chaiff y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ei roi neu os na fydd Prosiect 
Wylfa Newydd yn mynd rhagddo, byddai cynllun adfer yn cael ei roi ar waith i 
ddychwelyd Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i gyflwr y gellir cytuno arno. 
Byddai’r gwaith adfer ei hun yn cymryd tua 12 mis i’w gwblhau, wedi’i ddilyn 
gan gyfnod o ôl-ofal y cytunwyd arno i sicrhau bod y dirwedd yn cael ei chynnal 
a’i chadw’n addas. 

5.1.2 Mae'r cynllun adfer posibl wedi ei gynllunio i ehangu'r cyfleoedd ar gyfer 
cadwraeth natur sydd fel arfer yn gysylltiedig â'r arfordir o Fae Cemlyn i 
Gemaes, gyda'r rhan fwyaf o'r tir sy'n weddill yn cael ei gadw fel tir fferm, 
ynghyd â nodweddion pori’r tir sy'n weddill yn bennaf. Mae ffigur 5 yn dangos 
Egwyddorion Adfer y Dirwedd. 

5.1.3 Byddai’r gwaith fyddai ei angen i adfer Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn 
cynnwys: 

 tynnu ac adfer y seilwaith dros dro fel ffensys, compowndiau a 

chroesfannau; 

 adfer tirwedd gan gynnwys plannu a darparu ffiniau caeau; ac 

 ailddefnyddio neu dynnu deunyddiau. 

5.1.4 Ni fyddai’r adeiladau a fyddai wedi cael eu dymchwel yn cael eu hailadeiladu 
ac ni fyddai’r cwrs dŵr y byddai ei aliniad wedi cael ei newid yn cael ei adfer 
i’w gyflwr gwreiddiol.  Ni chredir ei bod hi’n ymarferol ailadeiladu strwythurau 
sydd wedi cael eu dymchwel a bydd y gwaith i’r cwrs dŵr yn arwain at 
welliannau i gynefinoedd, ac ni fyddai dim effeithiau manteisiol yn deillio o’i 
adfer i’w lwybr gwreiddiol.  Er y byddai gwaith adfer wedi digwydd mewn 
mannau lle’r oedd hi’n hysbys bod halogiad yn ystod y gwaith Paratoi a 
Chlirio’r Safle, mae’n bosibl y byddai angen gwneud rhagor o weithgareddau 
adfer er mwyn gwneud Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn addas ar gyfer 
y diben a fwriedir. 

5.1.5 Drwy'r gwaith lliniaru, ystyrir nad oes dim effeithiau sylweddol gweddilliol yn 
gysylltiedig ag adfer Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 
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Ffigur 5. Egwyddorion Adfer y Dirwedd
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6 Crynodeb o’r effeithiau cronnus 

6.1 Cyflwyniad 

6.1.1 Mae asesu’r effeithiau cronnus yn faes cymhleth.  Gall effeithiau cronnus godi 
ar nifer o lefelau gwahanol ac mewn llawer o ffyrdd.  Dyma’r prif dermau a 
ddefnyddir i ddisgrifio’r effeithiau hyn yn yr adran hon: 

 Effeithiau o fewn y datblygiad: pan fo mwy nag un effaith o’r un 

datblygiad yn effeithio ar un derbynnydd, fel rheol ar yr un pryd.  Caiff yr 

effeithiau hyn eu galw’n effeithiau ‘cyfunol’ hefyd, gan eu bod yn codi pan 

fo effeithiau o’r un datblygiad yn cyfuno (er enghraifft, effeithiau sŵn, aer 

a gweledol y Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle yn effeithio ar un eiddo 

preswyl). 

 Effeithiau cronnus o fewn y prosiect: pan mae gwahanol 

ddatblygiadau (yn yr un prosiect) yn effeithio ar un derbynnydd ar yr un 

pryd.  Er enghraifft, gallai’r sŵn o’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle a’r 

golau o waith adeiladu priffordd yr A5025 gronni i effeithio ar un 

boblogaeth o ystlumod sy’n bwydo yn yr ardal. 

 Effeithiau cronnus rhwng prosiectau: pan mae mwy nag un prosiect 

yn effeithio ar un derbynnydd ar yr un pryd.  Er enghraifft, gallai sŵn o’r 

gweithgareddau adeiladu sy’n ymwneud â dargyfeirio cyfleustodau yn 

Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle (a fydd yn cael ei wneud o dan 

brosiectau gwahanol) a sŵn o’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle eu 

hunain gyfuno i gael effaith gronnus ar drigolion lleol. 

6.2 Crynodeb o’r effeithiau 

 O fewn y datblygiad 

6.2.1 Mae’n bosibl i rai o’r gweithgareddau sy'n gysylltiedig a’r Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle weithredu ar y cyd ac arwain at effeithiau cronnus posibl o fewn 
y datblygiad. 

6.2.2 Defnyddiwyd barn broffesiynol er mwyn dod o hyd i unrhyw effaith gronnus 
drwy gyfuniad o'r fath ac asesu arwyddocâd unrhyw effaith o’r fath.  Mae 
effeithiau o’r fath wedi cael eu disgrifio’n ansoddol oherwydd nad oes 
canllawiau na methodoleg a dderbynnir ar gyfer asesu eu harwyddocâd. 

6.2.3 Nodwyd effeithiau sylweddol posibl o fewn y datblygiad oherwydd yr effeithiau 
ar amwynder gweledol, cymeriad y dirwedd, defnyddwyr hawliau tramwy 
cyhoeddus, Bae Cemlyn a’r gymuned leol (ymyl gorllewinol Cemaes ac ymyl 
gogledd orllewinol Tregele), sydd wedi deillio’n bennaf o effeithiau sŵn ar y 
cyd ag effaith weledol y peiriannau a’r gweithrediadau ar y safle.  

 O fewn y prosiect 

6.2.4 Mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle yn waith galluogi ar gyfer Prosiect 
Wylfa Newydd.  Bydd effeithiau cronnus o fewn y prosiect yn cael eu lliniaru 
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gan fwyaf drwy fesurau i leihau effeithiau gwaith adeiladu Prosiect Wylfa 
Newydd, a byddai hyn yn amodol ar reolaethau a sefydlir drwy'r Gorchymyn 
Cydsyniad Datblygu. 

6.2.5 Byddai nifer o’r derbynyddion amgylcheddol a nodwyd yn y Datganiad 
Amgylcheddol yn teimlo effeithiau cronnus o ganlyniad i adeiladu’r Orsaf Bŵer 
ac i raddau llai y datblygiadau cysylltiedig fel adeiladu campws y safle ar gyfer 
gweithwyr adeiladu.   

6.2.6 Mae'r effeithiau cronnus sylweddol a nodwyd yn cynnwys lleihad mewn 
amwynder oherwydd sŵn a llwch ar Lwybr Arfordir Cymru; effeithiau niweidiol 
yn weledol ac ar y dirwedd ar dderbynyddion fel ymwelwyr ag Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn ac Arfordir Treftadaeth Gogledd Ynys 
Môn, defnyddwyr Llwybr Arfordir Cymru, y Trywydd Copr, yr A5025 a ffyrdd a 
hawliau tramwy cyhoeddus lleol eraill, a chymunedau Cemaes, Tregele a 
Llanfairynghornwy; a thynnu elfennau tirwedd hanesyddol ac amharu yn 
weledol ac o ran sŵn ar Erddi Cestyll. 

 Effeithiau rhwng prosiectau 

6.2.7 O restr wreiddiol o 52 o brosiectau gwahanol, lluniwyd rhestr fer sy’n cynnwys 
20 prosiect a allai, gyda sicrwydd rhesymol, orgyffwrdd o ran daearyddiaeth 
ac o ran amser â'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  O blith y rhain, yr unig 
rai yr ystyrir a allai weithredu gyda’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle i greu 
effeithiau niweidiol sylweddol ydy datgomisiynu’r Orsaf Bŵer Bresennol, 
prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru y National Grid a gweithgareddau amrywiol 
i dynnu a dargyfeirio cyfleustodau yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 

6.2.8 Byddai’r effeithiau yn fwy o sŵn a dirgryndod mewn anheddau preswyl a’r 
Orsaf Bŵer Bresennol; gostyngiad mewn amwynder gweledol yn Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn, y dirwedd ehangach heb ei dynodi, 
Arfordir Treftadaeth Gogledd Ynys Môn, ac ar gyfer defnyddwyr Llwybr 
Arfordir Cymru, hawliau tramwy cyhoeddus lleol a’r Trywydd Copr; erydu 
cymeriad y dirwedd a'r morwedd bresennol; effeithiau ar olygfeydd lleol o 
gymunedau Cemaes a Thregele; a thynnu elfennau tirwedd hanesyddol. 

6.3 Lliniaru 

6.3.1 Ystyrir y bydd y mesurau lliniaru a nodir ym mhob pennod pwnc yn mynd i’r 
afael yn ddigonol ag unrhyw effeithiau cronnus a nodir. Felly ni nodwyd 
unrhyw ofynion penodol ar gyfer rhagor o waith lliniaru, yn ychwanegol at yr 
hyn sydd eisoes wedi cael ei gynnig yn y Datganiad Amgylcheddol.  Caiff 
mesurau i liniaru effeithiau ar amwynder gweledol lleol, cymeriad y dirwedd a'r 
forwedd, a nodweddion hanesyddol eu trafod yn fanylach ym mhenodau 
perthnasol y Datganiad Amgylcheddol. 
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7 Casgliad 

7.1.1 Mae’r asesiadau a gynhaliwyd fel rhan o’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol 
wedi cadarnhau y byddai nifer o effeithiau sylweddol yn digwydd o ganlyniad 
i’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle. 

7.8.2 Byddai nifer o fesurau lliniaru ychwanegol, yn ogystal â lliniaru ymarfer da a 
gwaith lliniaru sydd eisoes wedi cael ei ymgorffori yn nyluniad y gwaith Paratoi 
a Chlirio’r Safle yn osgoi, yn lleihau ac yn lliniaru effeithiau amgylcheddol 
niweidiol posibl i’r graddau sy’n rhesymol ymarferol.  

7.8.3 Ar ôl rhoi’r mesurau lliniaru ar waith, byddai’r effeithiau gweddilliol canlynol ar 
ôl: 

 sŵn yn effeithio ar un eiddo preswyl sy’n agos at Safle’r Cais Paratoi a 

Chlirio’r Safle, sydd ar hyn o bryd yn berchen i Horizon; 

 colli, rhannu ac addasu cynefinoedd; 

 erydu cymeriad y tirwedd a cholli nodweddion tirwedd lleol ac ar y safle 

yn AHNE Ynys Môn, Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Lleol a'r Arfordir 

Treftadaeth a'r tirwedd ehangach heb ei ddynodi;  

 cyflwyno nodweddion i’r dirwedd a fyddai’n tynnu oddi wrth ei natur 

wledig; a 

 effeithiau gweledol ar hyd hawliau tramwy cyhoeddus, rhwydweithiau 

ffyrdd lleol, ardaloedd ar y môr ac o breswylfeydd yng Nghemaes a 

Thregele. 

7.8.4 Mae amserlen fer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, a’r ffaith nad ydynt yn 
gorgyffwrdd rhyw lawer â phrosiectau eraill o ran lleoliad ac amser, yn golygu 
nad oes llawer o gwmpas ar gyfer effeithiau cronnus.  Mae’r rheini sydd wedi 
cael eu nodi yn debyg o ran natur a chwmpas i’r rheini sydd wedi cael eu 
disgrifio yn y paragraff uchod. 

7.8.5 Ni fyddai gan y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle ddim effeithiau parhaol 
oherwydd eu natur dros dro. Ar ôl cwblhau’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 
bydd effeithiau Prosiect Wylfa Newydd yn cael eu cofnodi yn y Datganiad 
Amgylcheddol sy’n mynd gyda’r cais am gydsyniad datblygu. Os na chaiff y 
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ei roi neu os na fydd Prosiect Wylfa Newydd 
yn mynd rhagddo am unrhyw reswm, byddai cynllun adfer yn cael ei roi ar 
waith i ddychwelyd Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i gyflwr y cytunir arno. 

7.8.6 Byddai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael eu gwneud yn unol â'r dull 
gweithredu sy’n cael ei ddisgrifio a’r mesurau lliniaru a nodir yn y Cod Ymarfer 
Adeiladu.
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Pŵer Niwclear Horizon 
Sunrise House 
1420 Charlton Court 
Gloucester Business Park 
Gloucester, GL3 4AE

Ffôn +44 (0)1242 508508

www.horizonnuclearpower.com/hafan

CYSYLLTU Â NI:  
Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu adborth 
ynghylch Prosiect Wylfa Newydd gallwch chi gysylltu â ni 
ar ein llinell gymorth radffôn Wylfa Newydd arbennig a’n 
cyfeiriad e-bost, 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.
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