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Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Ynni Adnewyddadwy
Adroddiad Ymgynghori
Mai 2016
Cyflwyniad
Yn ôl paragraff 2.4.6 o Bolisi Cynllunio Cymru, argraffiad 8 (Llywodraeth Cymru, 2016) dylai ymgynghoriad Canllawiau Cynllunio
Atodol gynnwys:
... ‘y cyhoedd, busnesau a rhai eraill â diddordeb, a dylai fod cofnod o sut ystyriwyd eu barn cyn terfynu’r CCA’.
Ymgynghorodd y Cyngor ar fersiwn drafft o’r Canllawiau Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy am gyfnod o chwe wythnos.
Dengys y tabl isod wybodaeth am yr ymatebion a dderbyniwyd a yw’r Cyngor yn bwriadu newid y CCA mewn ymateb iddynt neu
beidio.
Bydd adroddiad yr ymgynghori a’r CCA terfynol yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet i’w arnodi’n derfynol. O’i fabwysiadu, fe all CCA fod yn
ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ceisiadau cynllunio. Hefyd, bydd Llywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio’n rhoi pwysau
sylweddol ar CCA cymeradwy sy’n deillio o, ac yn cyd-fynd â, y prif CDLl ac yr ymgynghorwyd arno.
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Tabl ymatebion
Cyf.
1/1

2/1

2/2

2

Unigolyn /
sefydliad
Vicky Moller

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

Cefais olwg a’i gael yn anobeithiol dros
ben i ynni adnewyddadwy ar raddfa fach.
Os ydych i gydymffurfio â pholisi
Llywodraeth Cymru i hybu ynni
adnewyddadwy o unrhyw faint, bydd
angen newid y gofynion yn y CCA. Dydw
i ddim yn credu y bydd potsian o
gymorth.

Elizabeth
Lesnianski
(Cyngor
Cymuned
Martletwy)
Elizabeth
Lesnianski
(Cyngor
Cymuned
Martletwy)

C1 – Ydych chi’n cefnogi agwedd sy’n
defnyddio set ddata asesu Landmap?
Ateb: Ydw

Dim angen newid. Mae polisïau
Llywodraeth Cymru a pholisïau CDLl y
Cyngor yn ategu egwyddor datblygu ynni
adnewyddadwy. Fodd bynnag, rhaid i
fanylion cynigion o’r fath fod yn foddhaol.
Un o swyddogaethau allweddol yr eitem
hon o CCA yw rhoi gwybodaeth am y
gofynion. Diben CCA yw ymhelaethu ar
bolisïau penodol y CDLl gwreiddiol yn
hytrach na chreu polisi newydd.
O ran prosiectau ynni adnewyddadwy ar
raddfa fechan, bydd rhai o’r rhain yn
ddatblygiad goddefedig. Yn
ddiweddarach yn nogfen y CCA, mae’r
tabl ym mharagraff 3.31 (rhestr adolygu
derbynyddion) yn cynnwys cloriannu ar
wahân ar gyfer gosodiadau cartref a mân
a holl osodiadau eraill.
Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

C2 – Ydych chi’n cytuno â sut mae’r
Awdurdod yn cynnig dosbarthu sut mae
gosodiadau’n dylanwadu ar y dirwedd?
Ateb: Ydw

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
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Cyf.
2/3

2/4

2/5

2/6

3/1

3

Unigolyn /
sefydliad
Elizabeth
Lesnianski
(Cyngor
Cymuned
Martletwy)
Elizabeth
Lesnianski
(Cyngor
Cymuned
Martletwy)

Elizabeth
Lesnianski
(Cyngor
Cymuned
Martletwy)
Elizabeth
Lesnianski
(Cyngor
Cymuned
Martletwy)
Richard James
(Awdurdod Parc
Cenedlaethol
Arfordir Penfro)

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

C3 – Oes yna unrhyw sylwadau yr
hoffech eu gwneud o ran sut mae’r
Awdurdod wedi dynodi effeithiau ar
dderbynyddion?
Ateb: Nac oes
C4 – Yn eich barn chi, a yw’r mapiau
sy’n manylu ar ansawdd tirwedd a thir
amaethyddol Sir Benfro’n ddefnyddiol i
ddarpar ymgeiswyr?
Ateb: Ydi. Dylid gwarchod unrhyw dir a
allai gynhyrchu bwyd rhag gosodiadau
solar / ynni adnewyddadwy / ar raddfa
fawr, oherwydd y bydd angen hyn ar
gyfer cnydau yn y dyfodol.
C5 – Ydych chi’n meddwl y byddai
dogfen y CCA yn ddefnyddiol ar gyfer
holl ddarpar geiswyr am osodiadau ynni
adnewyddadwy?
Ateb: Ydw
C6 – Oes yna unrhyw sylwadau
cyffredinol yr hoffech eu gwneud?
Ateb: Oes. Fel ar gyfer C4.

Nodwyd.

Mae’r CCA yn cyfeirio’n dda at
bwysigrwydd gwarchod cymeriad tirwedd
y Parc Cenedlaethol a CCA yr Awdurdod
hwn ei hun, cysylltiedig â datblygu ynni
adnewyddadwy.

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.
Yn ogystal â’r canllawiau, mae caniatâd
y rhan fwyaf o brosiectau ynni
adnewyddadwy ar raddfa fawr am gyfnod
cyfyngedig. Bydd hyn yn caniatáu
ailgloriannu’r angen am ynni
adnewyddadwy / tir ar gyfer cynhyrchu
bwyd a/neu ddefnyddiau eraill yn y
dyfodol.
Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Gwelwch ymateb CSP i C4, cyf 2/4.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
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Cyf.
3/2

Unigolyn /
sefydliad
Richard James
(Awdurdod Parc
Cenedlaethol
Arfordir Penfro)

3/3

Richard James
(Awdurdod Parc
Cenedlaethol
Arfordir Penfro)

3/4

Richard James
(Awdurdod Parc
Cenedlaethol
Arfordir Penfro)
T. K. Bradney

4/1

4

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

Tabl ym mharagraff 3.31 – argymell
Cytuno.
troednodyn i gyfeirio at y graddfeydd ar
sail y diffiniad yn Atodiad 2 ar gyfer ynni
o’r gwynt, i osgoi dryswch gyda
graddfeydd yn ôl diffiniad Llywodraeth
Cymru sydd ym mharagraff 3.1. Mae hyn
yn dilyn o’m sylwadau blaenorol ar beidio
ag amcangyfrif yn rhy isel yr effaith all
ddod o dyrbinau arbennig a fyddai’n rhai
‘mân’ dan ddiffiniadau Llywodraeth
Cymru.
Atodiad 2 swigen ‘ystyriaethau cyn
Cytuno.
gwneud cais’ – awgrymu ychwanegu
‘mynediad priffordd’ i dynnu sylw at hyn
fel cyfyngiad posibl ar bawb sy’n edrych
ar dyrbinau ar raddfa fwy.
Atodiad 2 swigen ‘ystyriaethau cyn
Cytuno.
gwneud cais’ – awgrymu ychwanegu ‘lle i
gadw tanwydd’ fel ystyriaeth.
Mae’n debygol iawn bod eich adran yn
cael ei phledu gan y rhai sy’n gweld
harddwch mewn mast 300 troedfedd
gyda sgriw yrru ar ei ben – neu gae oedd
gynt yn las sydd nawr dan orchudd o
bethau sy’n edrych fel drychau.
Os felly y mae rwy’n teimlo y dylid
cyflwyno’r achos arall.
Rwy’n credu bod y Cyngor wedi
mabwysiadu’r strategaeth gywir mewn
cysylltiad â ffurfiau adnewyddadwy ar

Caiff y gefnogaeth gyffredinol i agwedd y
Cyngor ei nodi a’i chroesawu. Daw
egwyddor y gefnogaeth i gynigion ynni
adnewyddadwy drwy bolisïau Cymru a
CDLl CSP. Fodd bynnag, mae angen
barnu manylion pob cynllun yn ôl ei
deilyngdod ei hun.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Ychwanegu
troednodyn:
*Ar gyfer Ynni o’r
Gwynt gwelwch y
graddfeydd
diffiniedig yn Atodiad
2.

Diwygio’r blwch i
ddweud:
Isadeiledd,
mynediad safle ac i’r
briffordd a PRoW
Diwygio’r blwch i
ddweud:
Lle i gadw tanwydd
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Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau
gynhyrchu trydan. Climate change is an
important factor in these matters, but so
is the welfare and well-being of the
people. Mae newid yn yr hinsawdd yn
ffactor pwysig yn y materion hyn, ond
mae ffyniant y bobl felly hefyd. Sir wledig
yw Sir Benfro yn y bôn gyda thwristiaeth
fel ei diwydiant pennaf.
Rydym ni yn Ne Sir Benfro newydd
dreulio dwy flynedd yn ysgrifennu
llythyrau ac yn casglu enwau ar
ddeisebau i wrthwynebu fferm o 5 tyrbin
gwynt 326 troedfedd o uchder yn
Rhosgylyddwr. Gwobrwywyd ein
hymdrechion, yn gyntaf gan wrthodiad
unfrydol o’r cynnig gennych chi ac yna
wrthodiad yr apêl ddilynol gan yr
Arolygydd o Gaerdydd.
Fel y dywedais yn glir yn fy anerchiad i’r
pwyllgor cynllunio, daeth Sir Benfro’n
gydradd ail gydag ardal yn Ynys
Ogleddol Seland Newydd mewn arolwg
National Geographic i ‘dwristiaeth
gynaliadwy’.
‘Does bosib y gallwn fentro’r hyn sydd
gennym o ran traethau, teithiau cerdded
a bywyd gwyllt i fodloni’r rhai sydd â
chymhellion ariannol personol yn aml, yr
ydym yn eu cyflenwi trwy
gymorthdaliadau.

5

Ymateb CSP

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
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Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

5/1

Hannah
Thomas
(Cyfoeth
Naturiol Cymru
(CNC))

5/2

Hannah
Thomas (CNC)

5/3

Hannah
Thomas (CNC)

5/4

Hannah
Thomas (CNC)

5/5

Hannah
Thomas (CNC)
Hannah
Thomas (CNC)

5/6

6

Crynodeb o’r sylwadau
Rwy’n gofyn i’r Cyngor gyfyngu mwy ar y
cynlluniau hynny sy’n ceisio creu effaith
weledol andwyol ar ein sir hardd; neu
gynnal y sefyllfa bresennol fan leiaf.
Rydym yn croesawu cyflwyno drafft y
CCA ar Ynni Adnewyddadwy. Fodd
bynnag, nodwn fod llawer o ddrafft y
CCA yn ymddangos fel petai’n ailddweud
rhannau o ganllawiau presennol, er
enghraifft fersiwn 3 y Canllawiau ar
Asesiad o’r Effaith ar Dirwedd a’r Olygfa
(GLVIA 3).
Byddai’r CCA yn elwa ar ganolbwyntio ar
ganllawiau ychwanegol penodol i Sir
Benfro, er enghraifft canllawiau ar leoli a
dylunio pob math o ynni.
Byddai’r ddogfen yn elwa ar rywfaint o
ad-drefnu i roi mwy o eglurder, ac
awgrymwn adrannau ar wahân ar gyfer
pob math o ynni, gan drin eu heffeithiau
arbennig fesul un.
Pennod 1 – cynghorwn y dylid datgan
diben y CCA ar y dechrau er mwyn
eglurder.
Byddai’n ddefnyddiol cyflwyno Polisi
GN.4 er hwylustod cyfeirio.
3.1 – sylwch y cyhoeddwyd canllawiau
newydd ar broses Datblygiadau o

Ymateb CSP

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Nodwyd.

Dim angen newid. Nod y ddogfen hon yw
llywio cynigion Ynni Adnewyddadwy, gan
gysylltu â dogfennau canllawiau eraill a
systemau gwybodaeth fel LANDMAP.
Nid yw’n fwriad ailadrodd cymaint o
wybodaeth yn y CCA hyn.
Dim angen newid – gwelwch Atodiadau
1, 2 a 3.

Dim angen newid – gwelwch baragraffau
1.4 ac 1.5 o’r ddogfen ddrafft.
Dim angen newid – gwelwch baragraff
3.2 o’r ddogfen ddrafft.
Cytuno.

Ychwanegu
troednodion:
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Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) (dros
10MW ar gyfer gwynt ar y tir), yn ôl
Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. Erys y
trothwy ar gyfer Prosiectau Seilwaith o
Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIP) ar
50MW.

5/7

7

Hannah
Thomas (CNC)

3.9 – arfarniad o’r dirwedd – yn dibynnu
ar faint cynigion ac yn cynnwys Asesu
Effaith Amgylcheddol (AEA) datblygiad,
efallai y bydd angen Asesiad o’r Effaith
ar Dirwedd a’r Olygfa (LVIA) llawn yn
unol â GLVIA 3. Ar gyfer cynlluniau llai,
dylid gwneud arfarniad o’r dirwedd yn
unol ag egwyddorion GLVIA 3. Dylai
LVIA ac arfarniad o dirweddau
wahaniaethu’n eglur rhwng rhannau
tirwedd a gweledol yr asesiad. Dylid
cyfeirio at Landmap ac asesiadau
cymeriad tirwedd perthnasol eraill.

Nodwyd y cyngor, ond nid oes angen
unrhyw newid. Caiff y nodau bwled dan
3.9 eu hymhelaethu yn y paragraffau
sy’n dilyn, er enghraifft Arfarniad o’r
Dirwedd 3.13-3.18, Asesiad o’r Effaith
Weledol 3.19-3.23. Gwelwch Bennod 4 i
weld cyfeiriad at AEA.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
*Sylwch mai’r
trothwy ar gyfer
Prosiectau Seilwaith
o Arwyddocâd
Cenedlaethol (NSIP)
yw 50MW.
**
Sylwch y
cyhoeddwyd
canllawiau newydd
ar gyfer
Datblygiadau o
Arwyddocâd
Cenedlaethol (DNS)
(dros 10MW ar gyfer
gwynt ar y tir), ar sail
Deddf Cynllunio
(Cymru) 2015.
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Cyf.
5/8

5/9
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Unigolyn /
sefydliad
Hannah
Thomas (CNC)

Crynodeb o’r sylwadau

Hannah
Thomas (CNC)

3.9 – yr amgylchedd hanesyddol – dylai
Cytuno.
hyn hefyd grybwyll Parciau a Gerddi
Cofrestredig a Thirweddau Hanesyddol
Cofrestredig. Mae Polisi Cynllunio Cymru
(PPW) yn gofyn y dylid ystyried
gwybodaeth ar gofrestr Tirweddau
Hanesyddol yng Nghymru pan fo mwy
nag effaith leol ar ardal ar y Gofrestr. Fe
all asesu’r Dirwedd Gofrestredig ofyn
Asesiad o Arwyddocâd Effeithiau
Datblygiad ar Dirweddau Hanesyddol 2
(ASIDOHL 2) llawn a dylid gofyn am

Ymateb CSP

3.9 – asesu’r effaith weledol –
Cytuno.
cynghorwn yn lle ‘mae’n aml yn well na
darparu ffotogyfosodiadau manwl
gywir...’ bod y CCA yn datgan ‘yr arfer
gorau yw darparu mapiau ZTV ynghyd â
chyfosodiadau ffotograffau manwl gywir
o ddetholiad cynhwysfawr o safbwyntiau
ar gyfer cynlluniau mwy sydd angen
LVIA. Ar gyfer cynlluniau llai pan fo
arfarniad o’r dirwedd yn cael ei wneud, fe
all ffotogyfosodiadau gyda mapiau’n
dangos lleoliad safbwyntiau fod yn
ddigonol’.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Newid i ddweud:
...Yr arfer gorau yw
darparu mapiau ZTV
ynghyd â
chyfosodiadau
ffotograffau manwl
gywir o ddetholiad
cynhwysfawr o
safbwyntiau ar gyfer
cynlluniau mwy sydd
angen LVIA. Ar gyfer
cynlluniau llai pan fo
arfarniad o’r dirwedd
yn cael ei wneud, fe
all ffotogyfosodiadau
gyda mapiau’n
dangos lleoliad
safbwyntiau fod yn
ddigonol...
Newid i ddweud:
... Parciau a Gerddi
Cofrestredig a
Thirwedd
Hanesyddol
Cofrestredig...
Ychwanegu
troednodyn:
*Fe all asesu’r
Dirwedd
Gofrestredig ofyn
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Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

gyngor Ymddiriedolaeth Archeolegol
Dyfed ar faint yr asesiad sydd ei angen.
(Sylwch y bydd yr Ymddiriedolaethau
Archeolegol yn derbyn y swyddogaeth
hon oddi ar CNC a Cadw yn ystod 2016).

5/10

Hannah
Thomas (CNC)

5/11

Hannah
Thomas (CNC)

5/12

Hannah
Thomas (CNC)
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3.11 – mae angen i hyn gyfeirio at
amgylchedd Parc Cenedlaethol Arfordir
Penfro (PCAP) a chynnwys cyfeiriad at
Asesiad Morwedd a CCA PCAP ‘Effaith
Gronnol Tyrbinau Gwynt ar Dirwedd ac
Amwynder Gweledol’.
3.13 – mae sylwadau ar baragraff 3.9
hefyd yn berthnasol i Arfarniad o’r
Dirwedd / LVIA a dylid cyfeirio at GLVIA
3. Os yw arfarniad o’r dirwedd yn cael ei
ddefnyddio fel term cyffredinol i
gwmpasu pob math o asesu tirwedd,
gallai hyn fod yn ddryslyd.
3.16 – fe all arfarniad o dirweddau / LVIA
gyfeirio at safleoedd dynodedig heblaw
tirwedd – e.e. bioamrywiaeth /
archeolegol ac at ansawdd tir
amaethyddol pan fyddant yn ychwanegu
at asesu’r dirwedd, ond ni fydd yr

Nodwyd y cyngor, ond nid oes angen
unrhyw newid. Mae’r CCA eisoes yn
cyfeirio at ‘nodweddion arbennig’ APCAP
a’r angen i ystyried polisïau ei CDLl a
CCA. Mae cysylltiadau â dogfennau o’r
fath yn y ‘Cysylltiadau Defnyddiol’.
Nodwyd y cyngor, ond nid oes angen
unrhyw newid. Mae cyfeiriad at
ganllawiau GLVIA 3 yn 3.21 ac yn y
‘Cysylltiadau Defnyddiol’ ar ddiwedd y
CCA.

Nodwyd y cyngor, ond nid oes angen
unrhyw newid.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Asesiad o
Arwyddocâd
Effeithiau Datblygiad
ar Dirweddau
Hanesyddol 2
(ASIDOHL 2) llawn a
dylid gofyn am
gyngor
Ymddiriedolaeth
Archeolegol Dyfed
ar faint yr asesiad
sydd ei angen.
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Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

5/13

Hannah
Thomas (CNC)

5/14

Hannah
Thomas (CNC)

5/15

Hannah
Thomas (CNC)

5/16

Hannah
Thomas (CNC)
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Crynodeb o’r sylwadau
arfarniad o’r dirwedd yn asesu effaith y
cynnig ar y dynodiadau hyn.
3.17 – nid yw’n amlwg a yw hyn yn
cyfeirio at effeithiau tirweddol neu
effeithiau gweledol. Dywed eu bod yn
effeithiau tirweddol. Fodd bynnag, mae’r
tabl yn cyfeirio at effeithiau ar olygfa, sy’n
awgrymu effaith weledol.
3.19 – asesu’r effaith weledol – mae hwn
mewn gwirionedd yn sôn am effeithiau
cronnol ar y cyfan. Awgrymwn
baragraffau ar wahân ar effaith weledol
ac effeithiau cronnol (sy’n gallu bod yn
dirweddol a gweledol).
3.20 – tynnwyd sylw arbennig at
effeithiau gweledol – a oes angen i hyn
fod mewn adran solar ar wahân?
3.21 – tynnwyd sylw arbennig at effaith
weledol ynni o’r gwynt – a oes angen i
hyn fod mewn adran ynni o’r gwynt ar
wahân? Mae hyn yn sôn am 2 fath o ZTV
– i flaen y llafn ac ardal ysgubo’r llafn. Y
ZTV arferol yw i flaen y llafn ac uchder y
bogail. Nid yw ffotogyfosodiadau manwl
gywir yn ddewis yn lle ZTV ond yn
ofyniad ychwanegol. Dim ond ei grybwyll
y caiff GLVIA 3 yma, ond cynghorwn mai
dyma’r prif ganllawiau proffesiynol ar
LVIA a dylid eu cynnwys ar y dechrau yn
yr adran dirwedd. Mae’n iawn sôn am
Nodyn Esboniadol Landmap 3 oherwydd

Ymateb CSP

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Dim angen newid. Caiff Effaith Weledol
ei thrin dan 3.19-3.23; mae cyfeiriad at
olygfa yma’n golygu cymeriad y dirwedd.

Dim angen newid. Caiff Effaith Gronnol
ei thrin yn 3.32-3.34.

Dim angen newid. Mae paragraff 3.20 yn
dilyn 3.19, sy’n trafod agweddau
cyffredinol ar asesu’r effaith weledol.
Dim angen newid. Nid oes angen adran
ar wahân ar effaith weledol cynigion ynni
o’r gwynt. Mae paragraff 3.21 yn dod ar
ôl 3.19, sy’n trafod agweddau cyffredinol
ar asesu’r effaith weledol; a 3.20, sy’n
trin y pwnc hwn mewn cysylltiad â
chynigion solar.
Caiff newid i’r paragraff ei awgrymu
mewn cysylltiad â sylwadau ar
ffotogyfosodiadau.

Newid 3.21 i
ddweud:
...Fe all mapiau ZTV
ychwanegol fod yn
briodol hefyd ar
gyfer ardal ysgubo’r
llafn, ynghyd â
chyfosodiadau
ffotograffau o
ddetholiad
cynhwysfawr o
safbwyntiau...
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Unigolyn /
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Hannah
Thomas (CNC)

5/18

Hannah
Thomas (CNC)
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Crynodeb o’r sylwadau
ei fod yn benodol ynghylch ynni o’r
gwynt.
3.22 – tynnwyd sylw arbennig at effaith
weledol cynigion biomas – a ddylai hyn
fod mewn adran biomas ar wahân?
Mae’n aneglur pam fod yr adrannau ar
wahân hyn yn cael eu darparu ar effaith
weledol yn unig.
3.26 – rydym yn croesawu bod hyn wedi
cael ei gynnwys yn y CCA y dylai
blaenau llafnau fod o leiaf 50m o unrhyw
nodwedd cynefin ystlumod gerllaw.
Gallai hyn fod yn wrych, coetir neu
goedlan, yn hytrach na dim ond gwrych
(fel y nodwyd yn y ddogfen). Dylai’r
adran hon gyfeirio hefyd at Nodyn
Gwybodaeth Dechnegol TIN 051 Natural
England – ‘Ystlumod a thyrbinau gwynt
ar y tir’ sy’n nodi ei bod yn anghywir
mesur 50m o waelod y tyrbin i nodwedd
cynefin gerllaw’r ddaear am nad yw hyn
yn ystyried uchder y nodwedd cynefin.
Cynghorwn gynnwys y canllawiau ar y
cyfrifiad yn y TIN yn y CCA hyn.

Ymateb CSP

Dim angen newid. Mae paragraff 3.22 yn
dod ar ôl 3.19, sy’n trafod agweddau
cyffredinol ar asesu’r effaith weledol;
3.20, sy’n trin y pwnc hwn mewn
cysylltiad â chynigion solar; a 3.21, sy’n
trin y pwnc hwn mewn cysylltiad ag ynni
o’r gwynt.
Cytuno. Bydd paragraff 3.26 yn cael ei
newid yn unol â’r cyngor yn yr ymateb
hwn (cynnwys coetiroedd a
choedlannau) a’r cyngor technegol yn
TIN 051.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Newid 3.26 i
ddweud:
Mae gofynion
penodol i gynigion
tyrbinau gwynt yn
cynnwys pellter
gofynnol o 50 metr o
unrhyw glawdd,
coetir neu goedlan i
flaen y llafn...... I
gael rhagor o
fanylion ar ystyried
tyrbinau a
nodweddion cynefin
gwelwch Nodyn
Gwybodaeth
Dechnegol TIN 051
Natural England –
‘Ystlumod a
thyrbinau gwynt ar y
tir’ dan y
Cysylltiadau
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5/19

Hannah
Thomas (CNC)

Nodwyd y cyngor, ond nid oes angen
unrhyw newid.

5/20

Hannah
Thomas (CNC)

3.28 - 3.29 – yn cyfeirio at bob math o
dderbynyddion sy’n cael eu hasesu dan
wahanol fathau o asesiad. Fodd bynnag,
ai dyma’r ffordd orau o gyflwyno hyn?
Bydd dull asesu effaith a mathau o
dderbynyddion yn amrywio yn ôl math yr
asesiad. Caiff sensitifedd derbynyddion
ei drin yn fanwl dan GLVIA 3 ac, yn ôl
pob tebyg, dan fathau eraill o fethodoleg
asesu.
3.31 – mae’r tabl yn cyfeirio at ardaloedd
tirwedd, yn rhannu’n statudol ac
anstatudol. Mae’r golofn gyntaf statudol
yn cynnwys y Parc Cenedlaethol a
Pharciau a Gerddi Cofrestredig ac mae’r
drydedd golofn yn cynnwys y Parc
Cenedlaethol a Thirweddau Hanesyddol
Cofrestredig (sy’n ddynodiadau
cenedlaethol anstatudol). Fodd bynnag,
nid yw’n cynnwys y Parciau a Gerddi
Cofrestredig. A fyddai hi’n well cyfeirio at
ardaloedd a ddynodwyd yn genedlaethol
ac yna diffinio a ydynt yn statudol neu
beidio? Sylwch y bydd Parciau a Gerddi
Cofrestredig yn dod yn statudol dan y
Mesur Amgylchedd Hanesyddol newydd.
A yw gwerth lleol anstatudol yn golygu
holl dirweddau eraill fel Ardaloedd

12

Cytuno’r newid i golofn 3.
Nid ddynodwyd unrhyw Ardaloedd
Tirwedd Arbennig yn Sir Benfro ac, felly,
nid oes angen unrhyw newid yma.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Defnyddiol ar
ddiwedd y ddogfen
hon.

Newid i ddweud:
Gallai cynlluniau ar
raddfa fawr effeithio
ar fannau yn y Parc
Cenedlaethol a
Thirweddau
cofrestredig. Felly,
mae angen gofal
mawr mewn mannau
sy’n agos at derfyn y
Parc Cenedlaethol
ac mewn ardaloedd
sydd i’w gweld yn
eglur ohono ac
ardaloedd eraill a
ddynodwyd o werth
tirwedd.
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Unigolyn /
sefydliad

Hannah
Thomas (CNC)

Crynodeb o’r sylwadau
Tirwedd Arbennig yn Sir Benfro?
Byddai’n ddefnyddiol eglurhau hyn yn yr
adran hon.
3.32 – Effeithiau Cronnol – sylwch fod
canllawiau penodol dan GLVIA 3 a’r
canllawiau cronnol ar dyrbinau gwynt
gan White Consultants, 2013. A yw’r
adran hon yn ceisio cwmpasu holl
agweddau ar effaith gronnol neu ddim
ond y dirwedd? A gaiff hyn ei ddefnyddio
ar gyfer sŵn, ecoleg, ac ati? Fel arfer,
caiff y 4 agwedd eu cyfeirio atynt fel
gweithredol, cydsyniwyd, gyda’r
cynllunwyr a gwrthodwyd mewn
asesiadau tirwedd.

Ymateb CSP

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Caiff cyfeiriad ei wneud dan 3.32 at y 4
cam, ond caiff pwynt bwled 1 ei egluro
erbyn hyn.

Newid 3.32, bwled 1
i ddweud:
Datblygiadau ynni
adnewyddadwy
sydd eisoes wedi
digwydd
(gweithredol);

Newid 3.34 i gyfeirio at GLVIA 3.

Newid 3.34 i
ddweud:
Mae canllawiau
pellach ar effaith
gronnol cynigion
ynni o’r gwynt i’w
cael yng
nghanllawiau GLVIA
3 2013 (gwelwch y
Cysylltiadau
Defnyddiol ar
ddiwedd y ddogfen
hon) ac yn
‘Canllawiau Effaith
Gronnol Tyrbinau
Gwynt ar Dirwedd ac
Amwynder
Gweledol’ Sir Benfro
a Sir Gâr, White
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5/22

Hannah
Thomas (CNC)

5/23

Hannah
Thomas (CNC)

Dim angen newid. Caiff y mapiau eu
diweddaru’n rheolaidd; fodd bynnag, nid
yw’n digwydd ar adegau penodol.
Cytuno. Bydd paragraff 5.2 yn cael ei
newid o ganlyniad.

5/24

Hannah
Thomas (CNC)

5/25

Hannah
Thomas (CNC)

3.33 – Pa mor aml gaiff y mapiau
rhyngweithiol eu diweddaru? Byddai
modd cynnwys hyn yma.
5.2 – sylwch yr enwyd safleoedd Ramsar
ar ôl y Cytundeb Ramsar ar
Wlypdiroedd, a ddigwyddodd yn Iran,
felly nid yw’n acronym.
Atodiad 1 – Ynni o’r Haul – iv – pumed
pwynt bwled – tirweddau o sensitifedd
arbennig – a yw hyn yn golygu
Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig,
Parciau a Gerddi Cofrestredig, ac ati?
Atodiad 1 – Ynni o’r Haul – vi –
cynghorwn ychwanegu adeiladau
manwerthu

5/26

Hannah
Thomas (CNC)

Atodiad 1 – Ynni o’r Haul – Ystyriaethau
Cyn Gwneud Cais – dylai dewis safle
ystyried sensitifedd tirwedd, gan

Cytuno. Bydd angen newid tudalennau
23, 25 a 28 (ystyriaethau cyn gwneud

14

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Consultants, Ebrill
2013. Mae
canllawiau White
Consultants i’w cael
ochr yn ochr â’r CCA
hyn...

Newid RAMSAR i
ddweud:
Ramsar

Dim angen newid. Mae’r pumed pwynt
bwled dan eitem iv yn cwmpasu
Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig a
Pharciau a Gerddi Cofrestredig.
Cytuno. Bydd Pwynt vi o Atodiad 1 yn
cael ei newid o ganlyniad.

Newid vi i ddweud:
Fe all toeau
adeiladau
amaethyddol,
diwydiannol a
manwerthu gynnig
arwynebedd eang ar
gyfer gosod paneli
ffotofoltaidd solar...
Newid bwled 7 i
ddweud:
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Unigolyn /
sefydliad

Hannah
Thomas (CNC)

Crynodeb o’r sylwadau
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gynnwys PCAP, dynodiadau eraill ac
effaith weledol. Tra nad oes disgwyl LVIA
llawn, manwl cyn gwneud cais, dylai’r
agweddau hyn fod wedi cael eu hystyried
cyn symud ymlaen i wneud cais (yn
hytrach na phethau ymarferol fel ffurf a
chyflwr y tir yn unig). Gallai effeithiau
tirweddol a gweledol fod yn arwyddocaol
ac atal cynllun rhag gyrru ymlaen ac mae
dewis safle da (y datblygiad cywir yn y lle
cywir) er mantais pawb. Mae hyn yn
berthnasol i bob math o ddynodiad, nid
solar yn unig.
Atodiad 1 – Ynni o’r Haul – Ystyriaethau
cais – mae’n ymddangos bod hwn yn
cymysgu ystyriaethau ansawdd tir
amaethyddol gyda thirwedd, pan fyddant
yn faterion ar wahân. Mae cyd-destun
tirwedd a chymeriad yn cyfeirio at
Gynllun Rheoli Tirwedd – a yw hyn yn
golygu Cynllun Rheoli PCAP? Mae hyn
hefyd yn cyfeirio at ‘dirweddau o
bwysigrwydd hanesyddol’ – a yw hyn yn
golygu ar y Gofrestr? Mae angen
eglurhau hyn. Mae hyn yn berthnasol i
bob math o gais, nid solar yn unig.

cais am ynni o’r haul, gwynt a biomas) i
gyfeirio at hyn.

Cytuno’n gyffredinol. Bydd angen newid
tudalennau 23, 25 a 28 (ystyriaethau
wrth wneud cais am ynni’r haul, tyrbinau
gwynt ac ynni biomas). Ymhob achos,
dylid rhannu’r pedwerydd pwynt bwled, i
wahanu rhwng sensitifedd tirwedd ac
ansawdd amaethyddol a dosbarthu tir.
Mae’r term ‘Tirweddau o Bwysigrwydd
Hanesyddol’ yn cyfeirio at ardaloedd ar y
Gofrestr a dylent, felly, fod â
phriflythrennau.
Mae’r cyfeiriad at Gynlluniau Rheoli
Tirwedd yn y trydydd pwynt bwled ymhob
achos. Nid yw hyn yn cyfeirio at Gynllun
Rheoli’r Parc Cenedlaethol. Yn hytrach,
mae’n cyfeirio at Gynlluniau Rheoli a
baratowyd i gefnogi cynigion ynni
adnewyddadwy penodol. Mae cyfeiriad

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Sensitifedd Tirwedd
Leol, ffurf y tir a
chyflwr y tir

Newid bwled 4 a
chreu pwynt bwled 5
newydd ymhob
enghraifft i ddweud:
Sensitifedd tirwedd
(APCAP, Tirweddau
o Bwysigrwydd
Hanesyddol,
dynodiadau statudol,
ac ati)
Ansawdd a
Graddiad Tir
Amaethyddol
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Hannah
Thomas (CNC)

5/29

Hannah
Thomas (CNC)
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Atodiad 2 – Ynni o’r Gwynt – iii – nodwn
4 prif faint tyrbin gwynt – sylwch nad yw’r
rhain yn cyfateb i CCA Effaith Gronnol
Tyrbinau Gwynt ar Dirwedd ac
Amwynder Gweledol PCAP na
chanllawiau eraill fel Astudiaeth
Sensitifedd Tirwedd a Gallu Datblygiad
Tyrbinau Gwynt Blaenau’r Cymoedd
(gan Gillespies). Mae hon yn defnyddio’r
meintiau canlynol:
Mân <25m / ar y to (1 tyrbin)
Bach 26-49m (3 thyrbin neu lai)
Canolig 50-79m (4 tyrbin neu lai)
Mawr 80-109m (5 tyrbin neu lai)
Mawr iawn 109m+ (unrhyw nifer o
dyrbinau).
Nodwn fod tyrbinau gwynt yn gyffredinol
yn mynd yn fwy e.e. Pen-y-Cymoedd
145m i flaen y llafn ac, felly, awgrymwn
fod angen ymestyn amrediad meintiau y
tu hwnt i 135m.
Atodiad 3 – Biomas – iii – sylwch fod
unrhyw ddatblygiad rhwng 10MW a
50MW yn cael ei ddosbarthu bellach fel
Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol
(DNS) ar sail Deddf Cynllunio (Cymru)
2015.
Cynghorwn gynnwys gwybodaeth yma i
atgoffa’r ceisydd y gall datblygiadau fel

Ymateb CSP

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

at y rhain mewn rhan arall o ddogfen y
CCA.
Nodwyd y sylw, ond nid oes bwriad i
newid.

O ran DNS, bydd y wybodaeth hon yn
cael ei hychwanegu at bwynt iv o Atodiad
3 (sy’n dilyn y tabl ac a rifwyd yn
anghywir fel pwynt i yn y drafft).
Bydd gwybodaeth am drwyddedu’n cael
ei hychwanegu fel pwynt newydd, vi, ar
ddiwedd yr adran hon o ddogfen y CCA.

Ychwanegu testun
at ddiwedd iv, i
ddweud:
Ar ben hynny,
dosbarthwyd
datblygiad rhwng
10MW a 50MW
bellach fel
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Cytuno. Bydd y map dan sylw
(Dosbarthiad Tirwedd Landmap at ei
Gilydd) yn cael ei newid fel bod pob un
o’r pedwar categori’n cael eu dangos ar
gyfer pob ardal agwedd.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Datblygiadau o
Arwyddocâd
Cenedlaethol (DNS),
gwelwch Ddeddf
Cynllunio (Cymru)
2015. Fe all
datblygiadau fel hyn
ofyn trwydded dan
Reoliadau
Trwyddedu
Amgylcheddol
(Cymru a Lloegr)
2010. Mae’n ddoeth
bod holl geisiadau
am drwydded yn
cyd-fynd â
cheisiadau cynllunio
er mwyn i CNC roi
cyngor yn gynnar.
Newid map Atodiad
4 i gynnwys holl
gategorïau ymhob
ardal agwedd
LANDMAP.

Mae’r data yn LANDMAP yn cyfuno i
greu dros 240 o wahanol ddehongliadau
haenau mapio ac, felly, nid oes modd
dangos y cyfan ohonynt yma. Caiff nifer

Dileu Map Lefel 3
Gweledol a
Synhwyraidd, ac
ailenwi’r map

Ymateb CSP

hyn ofyn trwydded dan Reoliadau
Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a
Lloegr) 2010. Mae’n ddoeth bod holl
geisiadau am drwydded yn cyd-fynd â
cheisiadau cynllunio oherwydd bod hyn
yn caniatáu i CNC roi cyngor yn gynnar a
rhoi arwydd mwy dibynadwy o ganlyniad
tebygol ceisiadau cynllunio a
thrwyddedu.

5/30

Hannah
Thomas (CNC)

5/31

Hannah
Thomas (CNC)
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Atodiad 4 – dynodiadau tirwedd –
Cynllun Dynodiadau Tirwedd – byddai’n
ddefnyddiol dangos yr holl
ddosbarthiadau Landmap sydd ar gael –
Eithriadol, Uchel, Canolig, Isel. Os mai
dim ond Eithriadol ac Uchel gaiff eu
dangos, mae angen cysylltu hyn â
phwynt / esboniad penodol yn y testun.
Atodiad 4 – cynllun gweledol a
synhwyraidd Landmap – mae’r testun yn
cydnabod fod pob un o 5 haen Landmap
yn bwysig ac, felly, mae angen esboniad
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Hannah
Thomas (CNC)

5/33

Hannah
Thomas (CNC)
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Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
rhywfaint yn y testun pam y tynnwyd sylw bach iawn o haenau eu dangos, wedi’u
hynodrwydd lleol i
at y nodweddion arbennig hyn.
dewis oherwydd eu bod yn enghreifftiau
ddweud: enghraifft o
o’r data y mae modd ei gynhyrchu trwy
ddata LANDMAP:
ddefnyddio LANDMAP.
Dosbarthiad
Gweledol a
Synhwyraidd o naws
am le a hynodrwydd
lleol y tirweddau
(cysgodwyd APCAP)
Atodiad 4 – Cynllun Dynodiadau Tirwedd Mae angen newid enw Atodiad 4
Atodiad 4, newid
y Cynllun Datblygu Lleol – sylwch nad yw dynodiadau tirwedd i gydnabod elfen yr
enw’r map i ddweud:
Dynodiadau Tirwedd
pob un o’r rhain yn ddynodiadau tirwedd amgylchedd hanesyddol. Yn anffodus,
a bod Thirweddau Hanesyddol
methwyd cael gafael ar fap o’r Tirweddau ac Amgylchedd
Cofrestredig ar goll o’r cynllun.
Hanesyddol Cofrestredig i’w ychwanegu Hanesyddol y
Cynllun Datblygu
at y CCA, ond byddwn yn ychwanegu
Lleol (cysgodwyd
dolen gyswllt mewn troednodyn newydd
APCAP).
(Rhif 6) ar dudalen 8 y CCA i gyfeirio at
ble i gael rhagor o wybodaeth.
Ychwanegu testun
newydd at
droednodyn 6,
tudalen 8 i ddweud: I
gael rhagor o
fanylion gwelwch
http://www.dyfedarc
haeology.org.uk/proj
ects/HistoricLandsca
peCharacterisation.h
tm
Cysylltiadau defnyddiol – Landmap CNC Cytuno. Bydd y weddolen yn cael ei
Newid gweddolen
– sylwch fod angen diweddaru
diweddaru.
LANDMAP:
gweddolen y gronfa ddata i’r ddolen isod:
Ymateb CSP
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https://naturalresources.wales/planningand-development/landmap/

6/1

D Edson

7/1

Martin Bell
(Rhwydwaith
Amgylcheddol
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Byddwn yn gofyn bod tybiaeth na fydd
dim datblygiadau pellach o’r mathau hyn
yn Sir Benfro a gwaharddiad llwyr arnynt
yn y Parc Cenedlaethol ac o fewn 5
milltir i’r arfordir. Fy rheswm yw eu bod
yn groes i asedau amgylcheddol Sir
Benfro sef y rhesymau a gafodd lawer o
gyhoeddusrwydd dros y fasnach
ymwelwyr hanfodol. Eisoes nid oes
unrhyw olygfeydd lle nad oes modd
gweld tyrbinau mewn niferoedd yn
rhedeg o ychydig o i ugain neu fwy. Mae
CSP eisoes wedi gwario cannoedd o
filoedd o bunnoedd o arian cyhoeddus
yn ymladd apeliadau yn erbyn gwrthod
caniatâd cynllunio a, thrwy ysgrifennu
canllawiau gwrthod pendant yn y Cynllun
Datblygu, fe fyddai modd lleihau llawer o
gostau’n ymladd yn erbyn ceisiadau.
Mae apêl ddiweddar Fferm Wynt
Rhosgylyddwr yn enghraifft o gostau a
phenderfyniad CSP i gadw harddwch
amgylcheddol Sir Benfro.
Cyffredinol – mae paratoi drafft y CCA
i’w groesawu, er ychydig yn hwyr, ac
mae’n syndod nad y Pwyllgor Cynllunio

Dim angen newid. Mae polisïau
Llywodraeth Cymru a pholisïau CDLl y
Cyngor yn ategu egwyddor datblygu ynni
adnewyddadwy. Fodd bynnag, rhaid i
fanylion cynigion o’r fath fod yn foddhaol.
Un o swyddogaethau allweddol yr eitem
hon o CCA yw rhoi gwybodaeth am
ofynion yn hyn o beth. Diben CCA yw
ymhelaethu ar bolisïau penodol CDLl
gwreiddiol, yn hytrach na chreu polisi
newydd. Byddai polisi nad oedd yn rhoi
cefnogaeth mewn egwyddor i gynigion
ynni adnewyddadwy’n groes i bolisi
Llywodraeth Cymru ac ni fyddai’n goroesi
proses Archwilio annibynnol y CDLl.
Fodd bynnag, bu enghreifftiau lle nad yw
manylion cynigion ynni adnewyddadwy,
er eu bod yn dderbyniol mewn egwyddor,
wedi ateb gofynion y CDLl. Mewn
achosion o’r fath, caiff caniatâd cynllunio
ei wrthod.
Mae’r gefnogaeth gyffredinol i ddogfen y
CCA i’w groesawu. Caiff materion
perthnasol i baratoi ac adolygu’r CDLl

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
https://naturalresour
ces.wales/planninganddevelopment/landm
ap/
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Martin Bell
(TENP)
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Martin Bell
(TENP)

7/4

Martin Bell
(TENP)
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(gan gynnwys CCA) eu neilltuo i’r
Cabinet ei ystyried yn unol â
Chyfansoddiad y Cyngor a chylch
gorchwyl y Pwyllgorau a Fforymau
Allweddol.
1.2 – tra bo cytundeb mai polisi GN.4
Dim angen newid. Mae’n briodol
yw’r cyfeiriad allweddol, y farn yw y dylid cyfeirnodi polisi allweddol GN.4 ym
cyfeirnodi polisïau GN.1 a GN.38 hefyd
mharagraff 1.2. Dyma bolisi’r CDLl ar
yn y fan hon.
Effeithlonrwydd Adnoddau a Cynigion
Er enghraifft, mae Polisi GN.1 yn
Ynni Rhad ar Garbon. Hwn yw’r rhiantcynnwys meini prawf pwysig a fyddai’n
bolisi y mae’r CCA Ynni
caniatáu neu gyfyngu ar y rhan fwyaf o
Adnewyddadwy’n ymhelaethu arno.
geisiadau am holl ddatblygiadau, gan
Mae cyfeiriadau at amryw bolisïau eraill
gynnwys adnewyddadwy, ac mae Polisi
sy’n debygol o fod yn arwyddocaol mewn
GN.38 yn cynnwys cyfiawnhau brawddeg cyd-destun ynni adnewyddadwy yn nes
olaf paragraff 6.155 sy’n cyfeirio at ‘heb
ymlaen yn y ddogfen (paragraffau 3.2 a
aberthu cyfanrwydd, cydlyniad a
3.3).
chymeriad hanfodol y dirwedd...’
2.2 – cyn gwneud newidiadau, yr
Cytuno.
argymhelliad yw bod ceiswyr yn gofyn
am gyngor y Cyngor Sir neu Gyfoeth
Naturiol Cymru (CNC). Yr awgrym yw
rhoi rheswm; h.y. y gall fod angen
caniatâd (cyfreithiol) arall, e.e. trwydded
tynnu dŵr.
3.5 – gellid cyfeirio yn y fan hon (neu yn
Cytuno. Er nad ydynt yn benodol i ynni
y Cyflwyniad – efallai fel paragraff 1.2) at adnewyddadwy, bydd cyfeiriadau’n cael
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
eu hychwanegu at Ddeddf Llesiant
ac ati, sy’n pennu’r duedd ar gyfer
Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr
ystyried llawer o ddatblygiadau, gan
Amgylchedd (Cymru). Bydd hyn yn y tabl
gynnwys ynni adnewyddadwy.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

yw’r corff priodol at reoli’r ymgynghori a
chymeradwyo’r CCA terfynol oherwydd
mai ef yw’r corff sy’n penderfynu
ceisiadau cynllunio.

Ychwanegu’r testun
canlynol at ddiwedd
2.2:
“rhag ofn bod angen
caniatâd (cyfreithiol)
arall, e.e. trwydded
tynnu dŵr.”
Newid y tabl i
gynnwys dolenni i:
Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru)
2015

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP
ym mharagraff 3.5 yn hytrach nag mewn
paragraff 1.2 cynharach.

7/5

Martin Bell
(TENP)

3.6 – cynnwys cyfeiriad efallai at
daliadau am gyngor cyn gwneud cais a
gyflwynwyd yn ddiweddar.

Cytuno.

7/6

Martin Bell
(TENP)

3.9 – a oes angen adolygu’r paragraff
hwn yn ôl gofynion DAS (Datganiad
Dylunio a Mynediad) – a yw DAS yn dal
yn ofynnol? Heb fod angen DAS ar holl /
llawer o geisiadau cynllunio, byddai’n
briodol i’r CCA danlinellu sut all
ceisiadau cynllunio hybu cynnwys
technoleg adnewyddadwy yn
adeiladwaith y safle / eiddo a threfniant /
gogwydd eiddo ar y safle i fanteisio ar
olau naturiol a gwres yr haul – mân
gyfraniadau ond yn gronnol werthfawr –
gan adlewyrchu’r detholiad canlynol o
Nodyn Cyngor Technegol 8, paragraff
5.7 efallai – ‘Gallai CCA dylunio ac ynni
gwmpasu pynciau mor helaeth â ffenestri
tai a threfniant ystadau cysylltiedig ag
ennill ynni goddefol o’r haul neu ofyniad
bod datblygiadau swyddfa newydd yn

Dim angen newid. Mae Datganiadau
Dylunio a Mynediad yn dal i fod yn
ofynnol gyda mathau arbennig o
geisiadau llawn ac amlinellol, gan
gynnwys llawer o geisiadau am
ddatblygiadau mawr a rhai ceisiadau am
Ganiatâd Ardal Gadwraeth, Safleoedd
Treftadaeth y Byd ac Adeiladau
Rhestredig. Pan nad yw DAS yn ofynnol,
fe all Awdurdod Cynllunio Lleol ddal i
ofyn am ragor o eglurhad neu wybodaeth
am ddylunio.
Mae dolen gyswllt i Nodyn Cyngor
Technegol 8 yn y tabl ym mharagraff 3.5.
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Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Deddf yr
Amgylchedd
(Cymru) 2016
Newid yr ail
frawddeg i ddweud:
Mae gwybodaeth am
sut i ofyn am gyngor
cyn gwneud cais, a’r
prisiau perthnasol
am y cyngor hwn, i’w
cael ar wefan y
Cyngor:

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

7/7

Martin Bell
(TENP)

7/8

Martin Bell
(TENP)
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Crynodeb o’r sylwadau
gallu cynhyrchu ynni adnewyddadwy, fel
defnyddio pympiau gwres, systemau
microgynhyrchu a rhwydweithiau
gwresogi cymunedol. Dylai
cyfarwyddiadau datblygu ar gyfer
datblygiadau mawr hefyd ymgorffori
gofynion o ran ynni adnewyddadwy,
defnyddio ynni’n effeithlon a
chadwraeth.’
3.9 – Asesiad o’r Effaith Weledol. Dylid
gwneud rhyw gyfeiriad at newidiadau
tymhorol fydd yn adlewyrchu maint y
gorchudd coed rhwng yr hydref hwyr /
gaeaf / gwanwyn cynnar a misoedd yr
haf – bydd hyn yn effeithio ar sylwadau
ynghylch Gwelededd prosiectau o
dderbynyddion.
3.9 – yn ogystal ag ystyriaethau
economaidd, dylid cyfeirio hefyd at
fuddiannau cymunedol yn y sefyllfaoedd
hynny lle gall y gymuned / elfennau o’r
gymuned elwa ar roddion unigol neu
incwm rheolaidd o’r gosodiad. Gyda nifer
o gynlluniau ar hyd a lled y DU yn
cyflawni / cynnwys elfen ‘gymunedol’ yn
eu hyrwyddiad a chyflwyniad mae’n
bwysig cydnabod buddiannau o’r fath.
Mae buddiannau cymdeithasol
anniriaethol hefyd cysylltiedig â
chynlluniau cymunedol. Grwpiau
cymunedol sy’n gwneud amryw

Ymateb CSP

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Cytuno.

Newid i ddweud:
“ - dylai hyn nodi’r
effaith weledol ar
gymeriad y dirwedd,
ac fe all newid
gyda’r tymhorau.”

Dim angen newid. Cwmpaswyd y mater
hwn dan y pwynt bwled ar ‘ystyriaethau
economaidd’ a buddiannau cynllun. Caiff
ei drafod hefyd yn Atodiadau 1, 2 a 3 dan
effaith gymdeithasol ac economaidd
cynllun.

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

7/9

Martin Bell
(TENP)

7/10

Martin Bell
(TENP)

7/11

Martin Bell
(TENP)

7/12

Martin Bell
(TENP)
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Crynodeb o’r sylwadau
geisiadau cysylltiedig ag ynni
adnewyddadwy. Mae hwn yn ddiffyg
pwysig o’r CCA.
3.11 (a 3.19) – cysylltu â National Grid
ac unrhyw geblau uwchben neu dan
ddaear, adeiladau ategol ac isorsafoedd. Y dyb yw bod y pwynt bwled
hwn yn cyfeirio at bresenoldeb seilwaith
cysylltiedig yn hytrach nag a oes
cynhwysedd o fewn y grid ar adeg
gwneud y cais. Mae angen eglurhad.
Gallai pwynt bwled ychwanegol gynnwys
unrhyw fuddiannau a ddeuai o storio
ynni’n lleol, cydnerthedd cymunedol neu
sicrwydd ynni a fyddai’n gyson ag
ymgyrch tuag at gynaliadwyedd.
3.15 – mae cyfeiriad at yr Asesiad o
Gymeriad y Dirwedd a wnaeth APC.
Byddai o gryn fantais pe bai CSP yn
gwneud arfarniad tebyg o’r rhan o’r Sir
oddi allan i’r Parc Cenedlaethol.
3.17 – Tabl Maint y Dylanwad – dylid
nodi o leiaf un ffynhonnell ar gyfer y
graddau hyn.
3.21 – mae cyfeiriad at oleuadau hedfan.
Rhaid bod yr ACLl yn gallu mynnu
defnyddio rhybudd isgoch yn hytrach na
fflachio’n goch sy’n tanseilio ‘nosweddau’
cefn gwlad. Bydd isgoch o fudd hefyd
pan fydd cymylau isel / niwl, ac ati.

Ymateb CSP

Dim angen newid. Mae’r cyfeiriadau ym
mharagraffau 3.11 a 3.19 yn cwmpasu’r
cysylltiad â National Grid a hefyd
ystyriaethau cysylltiadau ategol. Mae
cynhwysedd y grid yn fater eginol, ond
un sydd angen sylw’n rhanbarthol a
chenedlaethol. Mae’n amlwg bod
sicrwydd ynni’n fater ar gyfer ystyriaeth
genedlaethol a Llywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU sy’n pennu’r agenda
eang.
Cytuno. Mae’r ddogfen hon yn cael ei
pharatoi ar hyn o bryd fel CCA ar wahân.

Daw’r tabl hwn o amrywiol ffynonellau ac
o ddefnyddio ceisiadau cynllunio
hanesyddol.
Dim angen newid.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.
7/13

7/14
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Unigolyn /
sefydliad
Martin Bell
(TENP)

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

3.26 – pellter gwrychoedd o’r llafnau tro.
Oes yna un pellter o 50m neu oes yna
effaith negyddol fwy o lafnau symudol
cyflymach tyrbin mwy, e.e. yr effaith
sugno ar ystlumod / adar o’r llafnau mwy
hynny?

Newid y testun i roi gwybodaeth
ychwanegol am ble i gael gwybodaeth
am effaith tyrbinau gwynt ar y tir ar
ystlumod.

Martin Bell
(TENP)

3.31 – mae cyfeiriad at Ardaloedd
Cadwraeth ac Adeiladau Rhestredig ond
gydag ymadroddion fel ‘Fe all
gosodiadau cartref a mân gael effaith
gronnol’. A yw gosodiadau o’r fath yn
gorfod cael caniatâd? Ni atebwyd.
Byddwn yn awgrymu fod gorgyffwrdd
gyda pharagraff 2.4, lle caiff Erthygl 4 ei
drafod. Fe allai dosbarthiad o
sefyllfaoedd ‘eithriadol’ (C.A, L.B, A.M,
ac Erthygl 4) fod yn briodol gyda
sylwadau ar yr angen am ganiatâd
cynllunio neu beidio.

Dim angen newid. Efallai na fydd angen
caniatâd am osodiadau cartref a mân.
Bydd pa un ai ydynt neu beidio’n dibynnu
ar a ydynt yn cyrraedd y meini prawf
iddynt gael eu hystyried fel datblygu a
ganiateir. Fodd bynnag, heb ystyried
hynny, gallant gael effaith gronnol. Pan
fo hawliau datblygu a ganiateir yn bodoli,
ni fydd gan y Cyngor ddylanwad ar a
fydd prosiect yn bwrw ymlaen neu beidio.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Ychwanegu testun
at ddiwedd 3.26 i
ddweud:
I gael rhagor o
fanylion am ystyried
tyrbinau a
nodweddion cynefin
gwelwch Nodyn
Gwybodaeth
Dechnegol TIN 051
Natural England –
‘Ystlumod a
thyrbinau gwynt ar y
tir’ dan y
‘Cysylltiadau
Defnyddiol’ ar
ddiwedd y ddogfen
hon.

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.
7/15

Unigolyn /
sefydliad
Martin Bell
(TENP)

7/16

Martin Bell
(TENP)

7/17

Martin Bell
(TENP)

8/1

Veronica Roach
(Cymdeithas
Ddinesig Doc
Penfro)
Veronica Roach
(Cymdeithas
Ddinesig Doc
Penfro)
Veronica Roach
(Cymdeithas

8/2

8/3
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Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

3.31 – ‘Y pellter o’r briffordd, fel arfer,
fydd yr uchder i flaen y llafn +10%’. A yw
hyn hefyd yn cyfeirio at bellter o hawl
dramwy ac, yn enwedig, o lwybr
ceffylau? Mae agosrwydd tyrbinau gwynt
at lwybrau ceffylau / stablau’n aml yn peri
anghydfod.
Atodiad 2 – Rwy’n deall y gall tyrbinau
newydd fod â blaen llafn hyd at 300m,
sy’n sylweddol dros 135m.

Yn dechnegol, mae Hawliau Tramwy
Cyhoeddus yn rhan o’r rhwydwaith
priffyrdd. Fodd bynnag, byddai’n
ddefnyddiol cyfeirio at Hawliau Tramwy
Cyhoeddus ym mrawddeg olaf colofn
dde’r tabl yn 3.31.

Tra bo’r lliaws atodiadau a chyfeiriadau’n
ddefnyddiol iawn (a gall y pwynt hwn fod
yn gyffredin i nifer o CCA) byddai’n
ddefnyddiol pe bai’r CCA yn cael ei
adolygu bob blwyddyn i sicrhau eu bod
yn adlewyrchu cynnydd mewn technoleg
adnewyddadwy a chyhoeddiadau
diweddar.
C1 – Ydych chi’n cefnogi agwedd sy’n
defnyddio set ddata asesu Landmap?
Ateb: Ydw
C2 – Ydych chi’n cytuno â sut mae’r
Awdurdod yn cynnig dosbarthu
dylanwadau gosodiadau ar y dirwedd?
Ateb: Ydw
C3 – Oes yna unrhyw sylwadau yr
hoffech eu gwneud o ran sut mae’r

Dim angen newid. Mae tyrbinau bellach
yn fwy na 135m o uchder tyrbin i flaen y
llafn. Fodd bynnag daw’r tabl hwn o
ganllawiau Llywodraeth Cymru ac mae’r
arwyddol yn hytrach na manwl.
Dim angen newid. Bydd CSP yn adolygu
holl CCA mabwysiedig ac yn nodi’r
angen am unrhyw CCA ychwanegol fel
rhan o Adolygu Cynlluniau.

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Newid colofn dde
eithaf 3.31 i ddweud:
Fel arfer, y pellter o’r
briffordd / Hawl
Dramwy Gyhoeddus
fydd...

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.

Unigolyn /
sefydliad
Ddinesig Doc
Penfro)

8/4

Veronica Roach
(Cymdeithas
Ddinesig Doc
Penfro)

8/5

Veronica Roach
(Cymdeithas
Ddinesig Doc
Penfro)

8/6

Veronica Roach
(Cymdeithas
Ddinesig Doc
Penfro)
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Crynodeb o’r sylwadau
Awdurdod wedi dynodi effeithiau ar
dderbynyddion?
Ateb: Nac oes
C4 – Yn eich barn chi, a yw’r mapiau
sy’n manylu ar ansawdd tirwedd a thir
amaethyddol Sir Benfro’n ddefnyddiol i
ddarpar ymgeiswyr?
Ateb: Ydynt. Mae’r gymdeithas yn nodi
mai Gradd 3 neu 4 yw’r rhan fwyaf o’r tir
amaethyddol yn Sir Benfro. Oherwydd
bod y Sir ar un adeg yn nodedig am dyfu
tatws, cnydau eraill a magu anifeiliaid
fferm ar gyfer cynhyrchu llaeth a chig,
mae’n teimlo y dylid gwrthod ceisiadau
am araeau ffotofoltaidd solar ar dir o’r
fath, a defnyddio toeau adeiladau
amaethyddol a diwydiannol yn hytrach.
C5 – Ydych chi’n meddwl y byddai
dogfen y CCA yn ddefnyddiol ar gyfer
holl ddarpar geiswyr am osodiadau ynni
adnewyddadwy?
Ateb: Ydw
C6 – Oes yna unrhyw sylwadau
cyffredinol yr hoffech eu gwneud?
Ateb: Oes. Yn ein sylwadau ar C4, rydym
yn cyfeirio at golli tir ar gyfer tyfu cnydau,
ac ati, o ganlyniad i droi tir yn ffermydd
solar. Yn ogystal, rydym erbyn hyn yn
gweld codi tai ar ddarnau helaeth o dir
amaethyddol. Gyda chynnydd anferth ym
mhoblogaeth Prydain, rydym yn deall

Ymateb CSP

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.
Mae caniatâd y rhan fwyaf o brosiectau
ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr am
gyfnod cyfyngedig. Bydd hyn yn caniatáu
ailgloriannu’r angen am ynni
adnewyddadwy / tir ar gyfer cynhyrchu
bwyd a/neu ddefnyddiau eraill yn y
dyfodol. Serch hynny, mae lle i
ddefnyddio toeau adeiladau
amaethyddol, diwydiannol a manwerthu
ar gyfer araeau ffotofoltaidd solar.

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Nodwyd y sylwadau. Bydd mater
datblygu tai a darparu isadeiledd yn y
dyfodol yn cael ei ystyried ar adeg
adolygu’r CDLl.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

9/1

Stephanie
Edwards
(Cyngor
Cymuned
Caeriw)

9/2

Stephanie
Edwards
(Cyngor
Cymuned
Caeriw)
Stephanie
Edwards
(Cyngor
Cymuned
Caeriw)
Stephanie
Edwards
(Cyngor
Cymuned
Caeriw)
Stephanie
Edwards
(Cyngor

9/3

9/4

9/5
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Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

bod angen tai, ond siawns nad yw hynny
ar draul bwydo’r bobl. Mae diffyg
isadeiledd yn dod yn broblem fawr hefyd
– e.e. dŵr, darparu carthffosydd, ac ati.
Rhaid edrych ar y darlun cyfan yn
hytrach na delio â phethau bob yn dipyn.
C1 – Ydych chi’n cefnogi agwedd sy’n
defnyddio set ddata asesu Landmap?
Ateb: Ydw. A fydd y cyhoedd, rhai â
diddordeb (cymdogion datblygiad
arfaethedig) yn cael mynediad at y set
ddata hon hefyd?
C2 – Ydych chi’n cytuno â sut mae’r
Awdurdod yn cynnig dosbarthu sut mae
gosodiadau’n dylanwadu ar y dirwedd?
Ateb: Ydw

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.
Mae mynediad cyhoeddus ar-lein at set
ddata Landmap, sy’n cael ei dal gan
Gyfoeth Naturiol Cymru.

C3 – Oes yna unrhyw sylwadau yr
hoffech eu gwneud o ran sut mae’r
Awdurdod wedi dynodi effeithiau ar
dderbynyddion?
Ateb: Nac oes
C4 – Yn eich barn chi, a yw’r mapiau
sy’n manylu ar ansawdd tirwedd a thir
amaethyddol Sir Benfro’n ddefnyddiol i
ddarpar ymgeiswyr?
Ateb: Ydynt
C5 – Ydych chi’n meddwl y byddai
dogfen y CCA yn ddefnyddiol ar gyfer

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.

9/6

10/1

10/2

10/3
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Unigolyn /
sefydliad
Cymuned
Caeriw)
Stephanie
Edwards
(Cyngor
Cymuned
Caeriw)
Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

holl ddarpar geiswyr am osodiadau ynni
adnewyddadwy?
Ateb: Ydw
C6 – Oes yna unrhyw sylwadau
cyffredinol yr hoffech eu gwneud?
Ateb: Nac oes
C1 – Ydych chi’n cefnogi agwedd sy’n
defnyddio set ddata asesu Landmap?
Ateb: Ydw

C2 – Ydych chi’n cytuno â sut mae’r
Awdurdod yn cynnig dosbarthu sut mae
gosodiadau’n dylanwadu ar y dirwedd?
Ateb: Nac ydw. Nid yw’r tabl sy’n egluro’r
amrywiol ddylanwadau y gall cynnig ei
gael yn datgan ar beth y seiliwyd y
cyfraddiadau hyn. Byddem yn hoffi gweld
y sail resymegol i bob cyfraddiad. Mae
angen diffinio’r term ‘cyflwyno datblygiad
anghydweddol’ yn well hefyd, oherwydd
y gellid dadlau bod unrhyw ddatblygiad
newydd yn anghydweddol.
Neil Sefton
C3 – Oes yna unrhyw sylwadau yr
(Ynni
hoffech eu gwneud o ran sut mae’r
Cymunedol yn
Awdurdod wedi dynodi effeithiau ar
Sir Benfro, d/o
dderbynyddion?
Planed, Arberth) Ateb: Nac oes

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.

Ychwanegwyd troednodyn i gyfeirio at
ffynhonnell y tabl. Mae’r term datblygiad
anghydweddol yn cyfeirio at ‘heb fod
mewn cytgord neu’n cyd-fynd â’r
amgylchoedd’.

Ychwanegu
troednodyn i gyfeirio:
Tabl enghreifftiol o
Locogen LVIA
Assessment
Methodology

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.
10/4

10/5
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Unigolyn /
sefydliad
Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

C4 – Yn eich barn chi, a yw’r mapiau
sy’n manylu ar ansawdd tirwedd a thir
amaethyddol Sir Benfro’n ddefnyddiol i
ddarpar ymgeiswyr?
Ateb: Ydynt. Byddai’n ddefnyddiol pe bai
ardaloedd lle na fyddai prosiectau fyth yn
cael caniatâd yn cael eu hamlygu ar y
mapiau.

Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

C5 – Ydych chi’n meddwl y byddai
dogfen y CCA yn ddefnyddiol ar gyfer
holl ddarpar geiswyr am osodiadau ynni
adnewyddadwy?
Ateb: Nac ydw.
1 – Credwn y dylai fod gwahaniaeth mwy
amlwg rhwng gosodiadau ar raddfa fân
ac ar raddfa fwy, am nad yw’r canllawiau
yn y ddogfen CCA hon yn gymesur wrth
ystyried ynni adnewyddadwy ar raddfa
fân. Byddai paragraff yn datgan maint y
prosiectau y mae’r canllawiau’n
berthnasol iddynt, ac unrhyw amrywiad
posibl ar gyfer graddfa lai, yn cael ei
groesawu.
2 – Dylid geirio dogfen y CCA men ffordd
sy’n hybu cyflwyno prosiectau ynni
adnewyddadwy. Mae’r geiriad presennol
yn awgrymu rhagfarn yn erbyn ynni
adnewyddadwy, er enghraifft dywed

Nodwyd a chroesawyd y gefnogaeth.
Mewn cysylltiad â’r sylw ychwanegol, nid
yw’r CDLl yn nodi unrhyw ardaloedd lle
na fyddai prosiectau ynni adnewyddadwy
fyth yn cael caniatâd. Caiff pob cynnig ei
farnu yn ôl ei deilyngdod ei hun dan y
cynllun cyfredol. Pan gaiff y CDLl ei
adolygu, bydd angen gwneud Asesiad
Ynni Adnewyddadwy, fydd yn rhoi
tystiolaeth newydd i ysbrydoli ffurfio polisi
ac, os bydd angen, ei addasu.
Dim angen newid.

Nodwyd y sylwadau.

Mae’r testun a ddyfynnwyd yn hyrwyddo
cydbwysedd ac nid yw’n awgrymu
rhagfarn negyddol. Mae polisïau Cymru
a CDLl CSP yn ategu egwyddor
datblygiadau ynni adnewyddadwy. Y

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
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Cyf.

10/6

10/7

30

Unigolyn /
sefydliad

Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

paragraff 3.4 ‘Mae angen agwedd
gytbwys, gan bwyso’r polisïau sy’n
cefnogi ynni adnewyddadwy yn erbyn
maint yr effeithiau amgylcheddol,
cymdeithasol ac economaidd, ac unrhyw
effeithiau ar diroedd a neilltuwyd yn y
Cynllun na ddatblygwyd eto’. Dylai geirio
hyn yn fwy cadarnhaol neu o leiaf mewn
ffordd fwy diduedd.
3 – Cynllun Datblygu Lleol Sir Benfro:
Dywed GN.4 Effeithlonrwydd Adnoddau
a Chynigion Ynni Adnewyddadwy a
Charbon Isel ‘Bydd datblygiadau sy’n
galluogi cyflenwi ynni adnewyddadwy
trwy atebion sy’n dderbyniol yn
amgylcheddol yn cael eu cefnogi’. Dylai
hyn fod yn bendant yn nogfen y CCA.
C6 – Oes yna unrhyw sylwadau
cyffredinol yr hoffech eu gwneud?
Ateb: Oes (gwelwch isod).

man cychwyn wrth gloriannu cynlluniau
unigol fydd cefnogaeth ‘mewn
egwyddor’, ond mae hefyd yn briodol
ystyried a fydd effeithiau amgylcheddol,
cymdeithasol a/neu economaidd.

1.1 – mae’r cyflwyniad y cyfeirio at bolisi
cenedlaethol a lleol, gan gynnwys
targedau ynni adnewyddadwy a gostwng
allyriadau carbon, ond nid yw’n
ymhelaethu ar sut gaiff hyn ei gyflawni
na beth yw’r targedau blynyddol.

Dim angen newid. Nid diben y CCA hyn
yw ailadrodd manylion rheoliadau a
chanllawiau Cymru, y DU neu Ewrop.
Mae’r Cyngor yn arolygu cynlluniau ynni
adnewyddadwy a gytunwyd ac a
weithredwyd – gwelwch ddata’r
Adroddiad Arolygu Blynyddol. Bydd y
Cyngor yn paratoi Asesiad Ynni
Adnewyddadwy ar adeg Adolygu’r CDLl.

Nodwyd y sylwadau.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
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Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

Bydd hyn yn ysbrydoli llunio polisi at y
dyfodol a bydd yn pennu targed ynni
adnewyddadwy ar gyfer ardal gynllunio’r
Cyngor.
10/8 Neil Sefton
3.4 – ‘Mae angen agwedd gytbwys, gan
Mae’r testun a ddyfynnwyd yn hyrwyddo
(Ynni
bwyso’r polisïau sy’n cefnogi ynni
cydbwysedd ac nid yw’n awgrymu
Cymunedol yn
adnewyddadwy yn erbyn maint yr
rhagfarn negyddol. Mae polisïau Cymru
Sir Benfro, d/o
effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac a CDLl CSP yn ategu egwyddor
Planed, Arberth) economaidd, ac unrhyw effeithiau ar
datblygiadau ynni adnewyddadwy. Y
diroedd a neilltuwyd yn y Cynllun na
man cychwyn wrth gloriannu cynlluniau
ddatblygwyd eto’. Dylai geirio hyn yn fwy unigol fydd cefnogaeth ‘mewn
cadarnhaol neu o leiaf mewn ffordd fwy
egwyddor’, ond mae hefyd yn briodol
diduedd.
ystyried a fydd effeithiau amgylcheddol,
cymdeithasol a/neu economaidd.
10/9 Neil Sefton
3.5 – Dylai ‘Dogfennau allweddol /
Cytuno.
(Ynni
Ffynonellau gwybodaeth ar gynigion Ynni
Cymunedol yn
Adnewyddadwy’ gynnwys Deddf Llesiant
Sir Benfro, d/o
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 oherwydd
Planed, Arberth) y bydd hyn yn dylanwadu’n drwm ar sut
gaiff dogfennau o’r fath eu dehongli.
10/10 Neil Sefton
3.9 – Nid yw ‘gwybodaeth allweddol y
Cytuno.
(Ynni
dylid ei darparu gyda chais cynllunio ar
Cymunedol yn
gyfer cynnig Ynni Adnewyddadwy’ yn
Sir Benfro, d/o
cynnwys:
Planed, Arberth)  Allyriadau carbon – sut mae’r prosiect
yn cynorthwyo cyrraedd targedau; a
 polisi budd cymunedol.
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Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Newid tabl 3.5 i
gynnwys:
Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru)
2015
Newid 3.9 i
gynnwys:
Ystyriaethau
economaidd.... Gall
hyn gynnwys
buddiannau
cymunedol.
Ystyriaethau
Carbon – Dylai hyn
gynnwys sut mae’r
prosiect yn
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Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

10/11 Neil Sefton
3.11 – mae ystyriaethau cyffredinol sydd
(Ynni
angen eu hystyried hefyd yn cynnwys:
Cymunedol yn
 Dim diffiniad o beth yw ‘i’w weld yn
Sir Benfro, d/o
eglur’;
Planed, Arberth)  Ni ddylid cynnwys cysylltiad â’r grid
oherwydd nad yw hon yn ystyriaeth
gynllunio; ac
 Mae hwn yn gyfle i gynnwys
manteision ychwanegol cadarnhaol
prosiectau arfaethedig, fel storio
ynni’n lleol, cydnerthedd cymunedol a
sicrwydd ynni.
10/12 Neil Sefton
3.13 – ‘Parciau Cenedlaethol yw
(Ynni
ardaloedd a ddynodwyd oherwydd bod
Cymunedol yn
ganddynt dirwedd o ansawdd uchel iawn
Sir Benfro, d/o
ac, felly, fe all effaith cynigion ynni
Planed, Arberth) adnewyddadwy ar dirwedd yn agos at
ffin Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
a/neu i’w gweld yn eglur o fannau yn y
Parc Cenedlaethol fod yn arwyddocaol
dros ben’. Mae angen newid hyn
oherwydd na ddynodwyd pob rhan o
Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro o
ansawdd uchel iawn.
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Cytuno. Bydd y pwyntiau a godwyd yn
cael eu hychwanegu at y rhestr bwledi
sy’n dilyn paragraff 3.11.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
cynorthwyo cyrraedd
targedau ynni
adnewyddadwy,
costau / enillion
carbon clir.
Newid 3.11 i
gynnwys:
Manteision
ychwanegol
cadarnhaol – Gall
hyn gynnwys storio
ynni’n lleol,
cydnerthedd
cymunedol a
sicrwydd ynni.

Diwygio i adlewyrchu dyletswydd
gyfreithiol CSP o ran dibenion y Parc
Cenedlaethol. ‘Parc Cenedlaethol’ yw
safon uchaf dynodiad tirwedd sydd ar
gael yng Nghymru. Mae’n wir na fydd
pob rhan o’r Parc Cenedlaethol hefyd o
angenrheidrwydd yn y dosbarthau uchaf
o fewn amrywiol haenau Landmap. Fodd
bynnag, rhaid rhoi blaenoriaeth i’r
dynodiad fel Parc Cenedlaethol. Mae
disgwyliad y bydd ansawdd y dirwedd yn
cael ei gynnal o leiaf ac, yn ddelfrydol, ei
wella yn yr ardal ddynodedig.

Disodli brawddeg
olaf 3.13 gyda:
Caiff Parciau
Cenedlaethol eu
dynodi oherwydd eu
harddwch naturiol,
bywyd gwyllt ac
etifeddiaeth
ddiwylliannol. Mae
dyletswydd statudol
ar CSP i ystyried
dibenion y Parciau
Cenedlaethol wrth

Ymateb CSP

Mae ystyr ‘i’w weld yn eglur’ yn cael ei
ddeall yn eang ac nid yw’n gofyn diffiniad
ysgrifenedig.
Ystyriaeth gynllunio yw cysylltiad â’r grid
– gwelwch bolisi GN.3 y CDLl.

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

10/13 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

3.17 – nid yw’r tabl sy’n egluro amrywiol
fentiau dylanwad y gall cynnig eu cael yn
datgan ar beth y seiliwyd y cyfraddiadau
hyn. Dylid rhoi esboniad. Mae angen
diffinio’r term ‘Cyflwyno datblygiad
anghydweddol’ yn eglur.

Ychwanegwyd troednodyn i gyfeirio at
ffynhonnell y tabl. Mae’r term datblygiad
anghydweddol yn cyfeirio at ‘heb fod
mewn cytgord neu’n cyd-fynd â’r
amgylchoedd’.

10/14 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

3.19 – ‘Dylai Asesiad o Effaith Weledol
cynllun ar y dirwedd ehangach sicrhau
bod holl effeithiau posibl newid a
datblygiad ar olygfeydd ac amwynder
gweledol yn cael eu hystyried wrth
wneud penderfyniadau’. Tra gallai
prosiect fod ag effaith ar gymeriad, ni
fyddai o angenrheidrwydd yn gwneud
hynny ar amwynder gweledol cyffredinol.
Caiff y grid ei grybwyll eto ac ni ddylai,

Dim angen newid. Fel y drafftiwyd ar hyn
o bryd mae’r testun yn cyfeirio at
effeithiau posibl newid a datblygiad ar
olygfeydd ac amwynder gweledol. Mae’n
briodol y dylai’r ddau fater gael
ystyriaeth. Os digwydd mai dim ond un
elfen sy’n cael ei heffeithio mewn achos
penodol, nid yw hynny’n gwneud testun y
CCA yn annilys. O ran cysylltiad â’r grid,
mae hon yn ystyriaeth gynllunio –
gwelwch bolisi GN.3 y CDLl.

Cyf.
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Unigolyn /
sefydliad

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
arfer neu gyflawni
unrhyw
swyddogaethau
mewn cysylltiad â,
neu sy’n effeithio ar,
dir mewn Parc
Cenedlaethol. Felly,
mae effaith cynigion
o fewn CSP ar y
dirwedd yn y Parc
Cenedlaethol yn
ystyriaeth
berthnasol.
Ychwanegu
troednodyn i gyfeirio
at:
Tabl enghreifftiol a
gymrwyd o
Fethodoleg Asesu
Locogen LVIA

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

oherwydd nad yw’r Datblygwr yn rheoli
elfen honno’r prosiect.
10/15 Neil Sefton
3.26 – ‘Mae gofynion penodol i gynigion
Dim angen newid. Argymhellion CNC.
(Ynni
tyrbinau gwynt yn cynnwys pellter
Cymunedol yn
gofynnol o 50 metr rhwng unrhyw glawdd
Sir Benfro, d/o
a blaen y llafn’. A yw hyn yn wir am
Planed, Arberth) dyrbinau o bob maint?
10/16 Neil Sefton
Atodiad 1 – dyma’r tro cyntaf y soniwyd
Newid yn yr arfaeth i 3.9 i wneud
(Ynni
am fudd cymunedol.
buddiannau cymunedol yn fwy amlwg.
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

10/17 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
10/18 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
10/19 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
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Atodiad 2 – mae angen ailddiffinio’r tabl
– bydd Ofgem yn darparu diffiniadau er
mwyn cysondeb. Dywed y canllawiau
bod blaen llafn tyrbin mawr hyd at 135m
pan fo tyrbinau gyda blaen llafn hyd at
300m. Hoffem weld newid hyn.
Atodiad 3 – ii – Cydgasglwyd Biomas a
Threulio Anerobig.

Dim angen newid. Mae tyrbinau erbyn
hyn yn mynd dros 135m o uchder tyrbin i
flaen llafn. Fodd bynnag daw’r tabl hwn o
ganllawiau Llywodraeth Cymru ac mae’n
arwyddol yn hytrach na manwl.

Yn fuan bydd pob un o’r Atodiadau’n
afreidiol gyda newid technoleg. Byddai’n
well cysylltu â safle fel Ofgem, neu setiau
data i’w lawrlwytho, er mwyn sicrhau bod
gwybodaeth yn berthnasol.

Dim angen newid. Fel holl CCA, bydd
angen adolygu’r eitem hon yn gyfnodol i
ganiatáu diweddaru. Byddai creu
canllawiau sy’n cael eu diweddaru’n
barhaol heb ymgynghori ar bob cylch o

Dim angen newid. Mae’r testun yn nod
dau fath o dynnu ynni biomas – biomas
gwlyb a biomas sych. Mae hwn yn gywir
ac nid oes angen iddo newid.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Newid 3.9 i
gynnwys:
Ystyriaethau
economaidd.... Gall
hyn gynnwys
buddiannau
cymunedol.
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Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

10/20 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
10/20 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
10/21 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

Nid oes cyfeiriad at ynni / cyfranogiad
cymunedol na chwaith y pecyn o
fuddiannau diwylliannol, amgylcheddol,
economaidd a chymdeithasol sylweddol
sy’n gallu deillio o brosiectau o’r fath.
Nid oes cyfeiriad at allyriadau carbon.

newidiadau’n annemocrataidd ac yn
tanseilio pendantrwydd y CDLl a
dogfennau CCA ategol.
Dim angen newid. Mae cyfeiriad at
ffeithiau cymdeithasol ac economaidd
dan Ystyriaethau Cais; mae hyn yn
cynnwys buddiannau cymunedol
prosiect.
Dim angen newid. Caiff allyriadau nwyon
tŷ gwydr eu crybwyll mor gynnar â
pharagraff 1.1 o ddrafft y CCA. Mae’r
rhain yn cynnwys CO2.

Nid oes cyfeiriad at fuddiannau
economaidd ynni adnewyddadwy
cymunedol i gymunedau, gan gynnwys
yr effaith ‘lluosydd’ – gan ddefnyddio
contractwyr lleol, arian yn mynd yn ôl i’r
economi lleol.

10/22 Neil Sefton
Dylid tynnu sylw at sicrwydd cyflenwad
(Ynni
ynni Sir Benfro fel ystyriaeth bwysig.
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
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Dim angen newid. Yn y rhestr bwledi yn
dilyn paragraff 3.9, mae cyfeiriad at
ystyriaethau economaidd. Fodd bynnag,
mae hyn mewn cyd-destun cyffredinol,
yn hytrach nag mewn cysylltiad â
chynlluniau cymunedol yn benodol. Fodd
bynnag, mae cyfeiriad at effeithiau
cymdeithasol ac economaidd dan
Ystyriaethau Cais yn Atodiadau 1, 2 a 3;
mae hyn yn cynnwys buddiannau
cymunedol prosiect.
Dim angen newid. Mae sicrwydd
cyflenwad ynni’n ystyriaeth genedlaethol.
Mae Sir Benfro’n cyfrannu at hyn yn
sylweddol, trwy gynhyrchu ynni
‘confensiynol’ a thrwy fyrdd o gynlluniau
ynni adnewyddadwy gweithredol.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
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Unigolyn /
sefydliad
10/23 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

Ni chyfeiriwyd at Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol. Cyflwynwyd y
ddeddfwriaeth i wneud i’r cyrff
cyhoeddus feddwl mwy am yr hirdymor,
gweithio’n well gyda phobl a
chymunedau a’i gilydd, ceisio atal
problemau a bod ag agwedd fwy
cydgysylltiedig. Bydd prosiectau ynni
cymunedol cynorthwyo’n sylweddol
cyrraedd amcanion y Ddeddf a dylai
pwyllgorau cynllunio ystyried hyn, yn
unol â Phennod 4 Polisi Cynllunio Cymru
ar Gynaliadwyedd.

10/24 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

PPW paragraff 4.4.3 – wrth gyfrannu at
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
dylai amcanion, polisïau cynllunio,
penderfyniadau a chynigion wneud y
canlynol:
 Hyrwyddo patrymau anheddu
effeithlon o ran adnoddau a
cydnerth o ran newid yn yr
hinsawdd;
 Chwarae rhan briodol wrth
hyrwyddo safonau adeiladu
cynaliadwy (gan gynnwys dim
carbon) sy’n ceisio lleihau
effeithiau cynaliadwyedd ac
amgylcheddol adeiladau (adran
4.12);

Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol i rym yng Nghymru ar 1af Ebrill
2016. Felly, mae’n ôl-ddyddio dechrau
ymgynghori ar ddrafft y CCA Ynni
Adnewyddadwy. Er nad yw’n
deddfwriaeth gynllunio’n benodol, mae’n
sefydlu ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’
sy’n dweud wrth sefydliadau sut i fynd o
gwmpas cyflawni eu dyletswydd dan y
Ddeddf. Bydd cyfeiriadau’n cael eu
hychwanegu at y CCA ar Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (a hefyd Deddf
yr Amgylchedd (Cymru)). Bydd hyn yn y
tabl ym mharagraff 3.5.
Dim angen newid. Nid diben CCA, nac
yn wir y CDLl rhiant, yw ailadrodd /
aralleirio darnau mawr o destun o bolisi
neu ganllawiau Cymru neu’r DU. Mae
gofyn bod egwyddorion polisi Cymru a,
lle nad oes pwerau datganoledig, y DU
yn cael eu hadlewyrchu mewn CDLl.
Mae CDLl nad yw’n gwneud hyn yn
annhebygol o oroesi’r proses archwilio
annibynnol. Mae CCA yn ymhelaethu ar
feysydd penodol o bolisi’r CDLl. Pan fo
deddfwriaeth, polisi a/neu ganllawiau
wedi newid ers cyhoeddi’r CDLl, bydd
hyn yn cael ei nodi pan gaiff y CDLl ei
adolygu.

Cyf.
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Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
Newid y tabl i
gynnwys
cysylltiadau â:
Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru)
2015
Deddf yr
Amgylchedd
(Cymru) 2016
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Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP



10/25 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
10/26 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
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Chwarae rhan briodol wrth sicrhau
darparu isadeiledd i ffurfio sail
adeileddol cymunedau cynaliadwy
(gan gynnwys cyflenwadau dŵr,
carthffosiaeth a chyfleusterau trin
dŵr budr cysylltiedig, cyfleusterau
rheoli gwastraff, cyflenwadau ynni
a rhwydweithiau dosbarthu a
thelathrebu) wrth sicrhau asesiad
priodol o’u heffeithiau ar
gynaliadwyedd.
 Gwneud y defnydd gorau o
adnoddau adnewyddadwy, gan
gynnwys deunyddiau cynaliadwy
(deunyddiau ailgylchedig ac
adnewyddadwy a’r rhai gyda llai o
ynni cynwysedig).
Mae sawl cyfeiriad at gysylltu â’r grid yn
Dim angen newid. Mae cysylltu â’r grid
y ddogfen pan nad yw’n ystyriaeth
yn ystyriaeth gynllunio – gwelwch bolisi
gynllunio ac ni ddylid ei gynnwys.
GN.3 y CDLl.
Nid yw’r canllawiau’n gymesur wrth
ystyried ynni adnewyddadwy ar raddfa
fân. Gallai elwa ar baragraff yn dweud pa
raddfa o brosiectau y mae’r canllawiau’n
berthnasol iddynt ac unrhyw amrywiad a
allai fod ar gyfer graddfa lai.

Dim angen newid. Mae cyfeiriad at
raddfa fân yn 3.31 ac, yn arbennig, mae
cyfeiriad at effaith gronnol all fod. Yn aml
bydd y fath ddatblygiad yn cael ei
ystyried yn Ddatblygiad Goddefedig ac,
felly, ni fydd y canllawiau cynllunio hyn
yn cael eu defnyddio wrth eu hystyried.

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA
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Unigolyn /
Crynodeb o’r sylwadau
sefydliad
10/27 Neil Sefton
Mae angen mwy o ddiffiniad ar gyfer y
(Ynni
canlynol:
Cymunedol yn
 Targedau allyriadau carbon;
Sir Benfro, d/o
 Targedau ynni adnewyddadwy o
Planed, Arberth)
un flwyddyn i’r llall;
 Beth yw ‘i’w weled yn eglur’?; a
 Beth yw’r ‘cyflwyno datblygiad
anghydweddol’?
10/28 Neil Sefton
Dylai cefnogaeth leol i brosiect gael mwy
(Ynni
o bwysiad.
Cymunedol yn
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)
Cyf.

10/29 Neil Sefton
Yn gyffredinol, dylid cyflwyno geiriad ac
(Ynni
agwedd o gwmpas ynni
Cymunedol yn
adnewyddadwy’n fwy cadarnhaol.
Sir Benfro, d/o
Planed, Arberth)

10/30 Neil Sefton
(Ynni
Cymunedol yn
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Dylai canllawiau annog cyflwyno
prosiectau ynni adnewyddadwy a
chyrraedd – a rhagori ar – dargedau a

Ymateb CSP
Dim angen newid. Mae ymateb i’r
materion a godwyd yn y ddau bwynt
bwled cyntaf i’w gael yn 10/7.
Mae ymateb i’r mater a godwyd yn y
trydydd pwynt bwled i’w gael yn 10/11.

Dim angen newid. Dylid cyflwyno
buddiannau cymunedol yn y cais
(gwelwch 10/10). Serch hynny, nid yw
cefnogaeth leol i brosiect, ynddo’i hun,
yn dangos bod cynnig naill ai’n
dderbyniol neu annerbyniol o ran
cynllunio. Dylid ystyried pob cais yn ôl ei
rinweddau cynllunio, y gall rhai ohonynt
fod yn fuddiannau cymunedol.
Dim angen newid. Nid yw’r ddogfen
ddrafft yn cyfleu negyddoldeb ynghylch
ynni adnewyddadwy, na chwaith y CDLl
gwreiddiol. Fodd bynnag, mae cloriannu
cynigion unigol yn gymhleth yn aml ac
angen gofal mawr. Mae dogfen y CCA yn
ceisio rhoi canllawiau i gynorthwyo
gydag agweddau ar gyflwyno a
chloriannu.
Dim angen newid. Dywed Polisi GN.4 y
CDLl y ‘bydd datblygiadau sy’n galluogi
cyflenwi ynni adnewyddadwy trwy
atebion sy’n dderbyniol yn amgylcheddol
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Unigolyn /
Crynodeb o’r sylwadau
sefydliad
Sir Benfro, d/o
bennwyd yn unol â pholisi lleol a
Planed, Arberth) chenedlaethol.

Ymateb CSP

yn cael eu cefnogi’. Mae drafft y CCA yn
manylu ar y polisi, er mwyn cyrraedd
nodau paragraff 1.5 y CCA. Bwriad rhoi
canllawiau eglur yw cynorthwyo’r rhai
sy’n dymuno cyflwyno ceisiadau, yn
ogystal â’r rhai sydd â swyddogaeth
cloriannu cynigion o’r fath.
10/31 Neil Sefton
Dylid dweud wrth swyddogion a
Mae’r pwynt hwn yn hollbwysig. Mae
(Ynni
phwyllgorau cynllunio am y brys i roi sylw canllawiau a pholisi Llywodraeth Cymru
Cymunedol yn
i newid yn yr hinsawdd ac y dylai hyn fod a hefyd polisi’r CDLl yn mewnosod
Sir Benfro, d/o
yr ystyriaeth bwysicaf wrth benderfynu
cysyniad cynaliadwyedd ac yn cydnabod
Planed, Arberth) prosiectau. Newid byd-eang yn yr
y peryglon sy’n deillio o newid yn yr
hinsawdd yw’r bygythiad amgylcheddol
hinsawdd, ac a fydd yn dal i wneud.
unigol mwyaf sy’n ein hwynebu. Er mwyn Cyhoeddwyd y llythyr y cyfeiriwyd ato
mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a gan Carl Sargeant AC, Gweinidog
chael gwell bywyd, mae angen i
Cyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru ar y
lywodraeth leol gymryd camau mawr,
pryd, yn ystod y cyfnod ymgynghori. Er
pendant. Yn ei lythyr i Arweinwyr
nad yw’n ymateb i’r ddogfen hon, mae’n
fed
Cynllunio ar 15 Mawrth 2016, dywed
uniongyrchol berthnasol ac mae cyfeiriad
Carl Sargeant AC:
ar wahân ato ar ddiwedd yr adroddiad
‘Wrth wneud penderfyniadau ar bolisïau
hwn (eitem 12/1).
cynllunio lleol a phenderfyniadau rheoli
datblygiadau unigol, dylid ystyried cyddestun llawn ceisio mynd i’r afael â
newid yn yr hinsawdd a chyflawni’r
ddyletswydd datblygu cynaliadwy sydd ar
holl gyrff cyhoeddus dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae
angen i hyn ddigwydd ar gyfer holl
dechnolegau ynni adnewyddadwy a
charbon isel ac o bob maint, o brosiectau
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Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

sy’n arwyddocaol yn genedlaethol i
gynlluniau cymunedol ac adeiladau
unigol’.
10/32 Neil Sefton
Mae dogfen ‘Dyfodol Ynni Craffach i
(Ynni
Gymru, Mawrth 2016’ Cynulliad
Cymunedol yn
Cenedlaethol Cymru a gyhoeddwyd yn
Sir Benfro, d/o
ddiweddar yn datgan bod rhaid i Gymru:
Planed, Arberth) 1 – Sefydlu gweledigaeth glir ar gyfer ei
bolisi ynni yn y dyfodol, gan gynnwys
rhan ganolog i ynni lleol.
13 – Diwygio polisi cynllunio er mwyn
iddo flaenoriaethu prosiectau ynni
adnewyddadwy lleol a chymunedol ac yn
gofyn bod effaith carbon datblygiadau
newydd yn ffactor allweddol mewn
penderfyniadau cynllunio.
10/33 Neil Sefton
Nid ydym yn teimlo bod dogfen y CCA yn
(Ynni
adlewyrchu polisi lleol neu genedlaethol
Cymunedol yn
yn ddigonol o ran ynni adnewyddadwy a
Sir Benfro, d/o
newid yn yr hinsawdd. Byddem yn gofyn
Planed, Arberth) iddo gael ei ail-lunio i gefnogi nodau’r sir
a’r wlad.
11/1 Julie Kirk
C4 – Yn eich barn chi, a yw’r mapiau
(mewnol –
sy’n manylu ar ansawdd tirwedd a thir
Cyngor Sir
amaethyddol Sir Benfro’n ddefnyddiol i
Penfro)
ddarpar ymgeiswyr?
Ateb: Ydynt, ond yn amodol ar y sylw
isod.
Sylw: Tra gall amryw o’r mapiau hyn fod
yn ddefnyddiol at ddibenion eglurhaol,
dylid edrych eto ar y map cyntaf yn
40

Ymateb CSP

Argymhelliad o’r
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Dim angen newid. Mae’r Cyngor yn
adlewyrchu polisi cynllunio Cynulliad
Cenedlaethol Cymru wrth bennu ei
bolisïau cynllunio ei hun a bydd yn dal i
wneud hynny. Bydd adolygu CDLl y
Cyngor yn dechrau yn 2017. Ble bynnag
y newidiwyd neu y diweddarwyd cyddestun ffurfio polisi, bydd hyn yn cael ei
ystyried. Swyddogaeth CCA yw
ymhelaethu ar bolisi mabwysiedig y
CDLl, yn hytrach na newid neu
ddiweddaru’r polisi hwnnw.
Nodwyd yr ymateb. Mae’r sylwadau a
wnaed mewn ymateb i 10/30 yn
berthnasol yma hefyd.

Cytuno. Bydd y map dan sylw
(Dosbarthiad Tirwedd Landmap at ei
Gilydd) yn cael ei newid er mwyn dangos
pob un o’r pedwar categori ar gyfer pob
ardal agwedd.

Newid map Atodiad
4 i gynnwys holl
gategorïau o bob
ardal agwedd
Landmap.
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Cyf.

12/1

Unigolyn /
sefydliad

Carl Sergeant
(Llywodraeth
Cymru)

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

Atodiad 4 ‘Dosbarthiad Tirwedd
Landmap Eithriadol neu Uchel at ei
Gilydd (cysgodwyd APCAP)’ i sicrhau
bod y dosbarthiad a ddangoswyd wedi’i
dynnu’n gywir mewn perthynas â’r
disgrifiad.
Er nad yw’n ymateb i’r ymgynghoriad hwn, cyhoeddodd Carl Sergeant, Gweinidog
Cyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru, y llythyr canlynol at Aelodau Arweiniol
Cynllunio, Prif Swyddogion Cynllunio ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru ar 15/03/16
(yn ystod y cyfnod ymgynghori). Mae ei gynnwys o gryn arwyddocâd yng nghyddestun yr ymgynghoriad hwn.
‘Annwyl Gydweithiwr,
O ganlyniad i Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (COP21)
a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr, yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd y Fforwm Twf Gwyrdd
Rhyngwladol yng Nghymru. Daeth arweinwyr Rhanbarthau a Gweriniaethau o bob cwr
o’r byd ynghyd yno ac yn ystod y digwyddiad, fe lansiwyd Y Busnes o Ddod yn Genedl
Gynaliadwy – ein prosbectws ar gyfer twf gwyrdd yng Nghymru.
Mae Twf Gwyrdd yn ymwneud â sicrhau twf cynaliadwy a swyddi ar draws yr economi
gyfan, nid dim ond yn sector yr amgylchedd.
Wrth wneud penderfyniadau ar bolisïau cynllunio lleol a rheoli datblygiadau unigol, dylid
ystyried y cyd-destun cyffredinol o daclo’r newid yn yr hinsawdd a chyflawni’r
dyletswydd datblygu cynaliadwy y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
yn ei rhoi ar bob corff cyhoeddus. Mae’n rhaid ystyried hyn ar gyfer pob prosiect ynni
adnewyddadwy a charbon isel, boed yn brosiect bach neu fawr – popeth o brosiectau
cenedlaethol mawr i gynlluniau adeiladu unigol.
Mae ein polisïau cynllunio ym Mholisi Cynllunio Cymru (PPW) yn datgan yn glir y dylai’r
system gynllunio gefnogi’r newid i gymdeithas carbon isel ac y dylai awdurdodau
cynllunio lleol hwyluso’r gwaith o ddatblygu pob math o ynni adnewyddadwy a charbon
isel. Hefyd, mae’r PPW yn nodi y dylid deall y buddiannau sy’n gysylltiedig â’r
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Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

datblygiadau arfaethedig a bod ystyriaeth briodol yn cael eu rhoi iddyn nhw yn ystod y
broses o wneud penderfyniadau hefyd.
Rwy’n deall bod yr effaith weledol ac amwynderol ar gymunedau ac eiddo amgylchynol
yn fater pwysig (ac mae polisïau yn eu lle i sicrhau nad yw ardaloedd yn cael eu
heffeithio gan y materion hyn) ac rwy’n deall hefyd bod trafodaethau o’r math hyn yn
gallu achosi dipyn o gynnwrf yn ystod y broses gynllunio. Wedi dweud hynny, mae’n
rhaid i fuddiannau ehangach y cyhoedd gael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau
cynllunio a hynny mewn ffordd resymol, gan ddefnyddio tystiolaeth, ac ystyried y
materion hyn yn erbyn ffactorau eraill.
O ran prosiectau mwy o faint, bydd y system Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol
(DNS) a gyflwynwyd ar 1 Mawrth, yn ystyried prosiectau ynni ar lefel strategol ynghyd â
pholisïau cynlluniau datblygu a Pholisïau Cynllunio Cymru.
Ar lefel yr awdurdodau lleol, ym mis Rhagfyr 2015, fe ofynnais i chi ddatblygu eich
polisïau cynllunio lleol positif ar gyfer datblygiadau ynni adnewyddadwy mewn dull mwy
rhagweithiol a defnyddio strategaethau lleol a dyraniadau gofodol hefyd.
O ran prosiectau cymunedol, ym mis Rhagfyr 2013, fe ofynnais i chi ymdrin mor hyblyg
â phosibl â phrosiectau cymunedol ac ystyried faint mae cyrff cymunedol yn ei ddeall
am y system gynllunio. Rwy’n dal i sefyll wrth y cais hwn ac er mwyn ei gwneud hi hyd
yn oed yn haws i’w roi ar waith, o’r mis hwn ymlaen, bydd gwasanaeth cynghori ar gael i
helpu awdurdodau lleol baratoi eu ceisiadau cynllunio.
I gefnogi hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
(EST) i gynnal hyfforddiant i Aelodau a Swyddogion awdurdodau cynllunio lleol ar
gynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol. Diben yr hyfforddiant hwn fydd briffio’r rhai
sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch y problemau sy’n wynebu prosiectau cymunedol
fel y gallan nhw ddysgu mwy am sefyllfa grwpiau cymunedol a bod yn fwy ystyriol
ohonyn nhw wrth iddyn nhw geisio deall y system gynllunio yn well. Os hoffech chi fynd i
un o’r sesiynau hyn a heb gael manylion eto, ffoniwch yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar
Yn olaf, o ran adeiladau, rydym yn ystyried ymestyn yr hawliau datblygu ymhellach
ynghylch gosod paneli solar ar eiddo annomestig. Yn Lloegr, mae rhagor o hawliau
datblygu ar gyfer eiddo masnachol sy’n golygu bod ganddyn nhw’r hawl i osod paneli
solar sy’n gallu cynhyrchu hyd at 1MW o ynni ar doi cyn belled â bod y cais yn pasio’r
weithdrefn gymeradwyo gychwynnol. Rwy’n awyddus i ddod o hyd i ffordd arall o wneud

42

Argymhelliad o’r
newid i’r CCA

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Penfro – Ynni Adnewyddadwy – Adroddiad Ymgynghori (Gorffennaf 2016)
Cyf.

Unigolyn /
sefydliad

Crynodeb o’r sylwadau

Ymateb CSP

hyn yng Nghymru, ffordd sy’n llai beichus i ddatblygwyr a’r rheini yn y gymuned fusnes
sy’n awyddus i gynhyrchu eu hynni eu hunain. Yn ddiweddar, fe wnaethom ni gomisiynu
Arcadis i gynnal ymchwil yn y maes hwn; cyhoeddir yr adroddiad yng Ngwanwyn 2016.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio pob ysgogydd posibl i gynyddu
ynni cynaliadwy yng Nghymru er lles y genhedlaeth nesaf; rwy’n disgwyl y bydd yr
awdurdodau cynllunio lleol yn cymryd y cam cyntaf i gyflawni canlyniadau cynaliadwy ar
gyfer cenedlaethau’r dyfodol.’
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