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1.0

Cyflwyniad

1.0.1 Mae’r canllaw hwn yn ychwanegu at bolisïau Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Powys
(2011-2026) sy’n ymwneud ag Ynni Adnewyddadwy. Mabwysiadwyd y Cynllun hwn gan Gyngor
Sir Powys ar 17 Ebrill 2010 ac mae wedi ei baratoi i helpu gwneud penderfyniadau ynglŷn â
cheisiadau cynllunio yn ardal CDLl Powys. Nid yw’r canllaw hwn yn berthnasol i ardaloedd o Sir
Powys sydd yn ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
1.0.2 Dylid darllen y Canllaw Cynllunio Atodol hwn ochr yn ochr â pholisïau perthnasol y CDLl
(gweler adran 5), ynghyd ag unrhyw Ganllawiau Cynllunio Atodol eraill a fabwysiadwyd. Mae’r
canllawiau yn y Canllaw Cynllunio Atodol sy’n ymwneud â Thirwedd, yn arbennig, yn ategu ac
yn ychwanegu at y canllaw hwn.
1.0.3 Mae gan y system gynllunio swyddogaeth bwysig o ran cefnogi ac annog prosiectau
ynni adnewyddadwy fel modd o fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a’r ddibyniaeth ar
danwyddau ffosil. Yn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Powys, fel mewn rhannau helaeth o
Gymru, datblygiadau ynni gwynt fu’r brif ffynhonnell o ynni adnewyddadwy, ac mae disgwyl y
bydd y galw am ragor o ffermydd gwynt yn parhau dros y blynyddoedd nesaf. Ni all yr ymgyrch i
sicrhau dyfodol carbon isel lwyddo gydag ynni gwynt yn unig, a chydnabyddir bod angen
cyfuniad amrywiol o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Drwy Polisi Cynllunio Cymru, mae
Llywodraeth Cymru wedi amlygu meini prawf pwysig o ran asesu pob datblygiad seilwaith ynni
gan bwysleisio ei bod yn cefnogi darparu ystod eang o ffynonellau ynni adnewyddadwy.
1.0.4 Mae’r CDLl, ac o ganlyniad, y Canllaw Cynllunio Atodol hwn, wedi eu paratoi drwy
ystyried ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau ynni ac i ddatblygu’r agenda ynni
adnewyddadwy yn elfen bwysig o’i pholisi. Yn lleol, mae’r Canllaw Cynllunio Atodol hwn yn
canolbwyntio i raddau helaeth ar gynhyrchu ynni solar ffotofoltäig. Fodd bynnag, dylid cydnabod
bod dyfodol pob ffurf o gynhyrchu ynni adnewyddadwy yn dibynnu ar gefnogaeth diwydiant,
gwleidyddiaeth, cymunedau a phobl sy’n gwneud penderfyniadau.
1.0.5 Caiff pwysigrwydd technolegau carbon isel ei gydnabod yn un o flaenoriaethau’r Cyngor,
fel y mynegir yn Tuag at 2040 – Cynllun Llesiant Powys sydd â’r nod o ddatblygu strategaeth
garbon bositif sy’n manteisio i’r eithaf ar gynhyrchu ynni gwyrdd, ac yn Gweledigaeth 2025:
Cynllun Gwella Corfforaethol o ran datblygu cydnerthedd, cynyddu sgiliau a galluogi twf
economaidd.
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2.0

Diben y Canllaw

2.0.1 Diben y canllaw hwn yw helpu i gyflawni prosiectau ynni adnewyddadwy drwy ddarparu
canllawiau manwl ynglŷn â sut y bydd y Cyngor yn gweithredu’r polisïau a’r cynigion perthnasol
sydd wedi eu cynnwys yn y CDLl. Ei fwriad yw rhoi gwybodaeth ymarferol i swyddogion,
datblygwyr, perchnogion tir a’r cyhoedd sydd â rhan yn y cynigion ynglŷn ag ynni
adnewyddadwy.

3.0

Statws y Canllaw

3.0.1 Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol hwn wedi ei lunio i gefnogi polisïau’r CDLl a gaiff eu
defnyddio i benderfynu ar geisiadau cynllunio. Caiff y Canllaw Cynllunio Atodol hwn ei gyfrif yn
ystyriaeth berthnasol yn y broses o wneud penderfyniadau cynllunio. Mae’r canllawiau yn y
Canllaw Cynllunio Atodol wedi ystyried y polisïau cynllunio cenedlaethol, ddeddfwriaeth
berthnasol a gwybodaeth a chanllawiau eraill sydd ar gael.
3.0.2 Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol hwn wedi ei lunio yn unol â Phrotocol cymeradwy’r
Cyngor ar gyfer Paratoi a Mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol (Mehefin 2018), sy’n
cynnwys Cynllun Cyfranogi Cymunedol. Cynhaliwyd ymgynghoriad chwe wythnos yn ei gylch
[insert dates]. Mae modd gweld crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad cyhoeddus
ynghyd ag eglurhad o sut yr ymdriniwyd â’r ymatebion yn y Datganiad Ymgynghori.
Mabwysiadwyd y Canllaw Cynllunio Atodol hwn gan y Cyngor ar [insert date].
3.0.3

Cynhaliwyd asesiad effaith ar y Canllaw Cynllunio Atodol [details to be inserted].
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4.0

Cyd-destun Polisi

4.1

Polisi Cenedlaethol y DU

4.1.1 Mae polisi cenedlaethol ynglŷn ag ynni adnewyddadwy a charbon isel yn dilyn
ymrwymiadau a chyfarwyddebau yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys Cyfarwyddeb Ynni
Adnewyddadwy yr UE (2009)(2), a oedd yn cynnwys amcanion i sicrhau gostyngiad o 20% yn
allyriadau CO2 o lefelau 1990, a chynnydd o 20% yn y defnydd o danwydd adnewyddadwy a
gostyngiad o 20% ar y defnydd rhagweledig o ynni erbyn 2020.
4.1.2 Er mwyn cyflawni’r amcanion hyn, mae’r DU wedi gosod targed wedi ei rwymo mewn
cyfraith o gynhyrchu 15% o ynni o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2020 [Strategaeth Ynni
Adnewyddadwy y DU (2009)]. Mae gwaith modelu a wnaed ar ran yr Adran Ynni a Newid
Hinsawdd yn awgrymu y gallai hyn olygu y bydd mwy na 30% o drydan, 12% o wres a 10% o
ynni trafnidiaeth yn dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy erbyn 2020.
4.1.3 Mae Deddf Newid yn yr Hinsawdd y DU (2008) yn gosod nod o ostyngiad o 34%
mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2020 ac o leiaf 80% erbyn 2050. Mae cyllidebau carbon
pum mlynedd wedi eu cyflwyno i helpu i sicrhau y cyflawnir y targedau hyn, ac mae Cynllun
Pontio Carbon Isel y Deyrnas Unedig: Strategaeth Genedlaethol ar gyfer yr Hinsawdd ac
Ynni (2009) yn amlinellu sut y gellir cyrraedd y targed hwnnw o 34%. Mae hefyd yn nodi erbyn
2020 y bydd 40% o drydan yn deillio o ffynonellau carbon isel, niwclear, glo glân ac ynni
adnewyddadwy. Roedd Map Ffordd Ynni Adnewyddadwy y DU (2011), a gyhoeddwyd ar y
cyd gan bedair gweinyddiaeth y DU ym mis Gorffennaf 2011, yn amlinellu cynllun gweithredu i
gynyddu’r defnydd o ynni adnewyddadwy gan leihau costau ar yr un pryd.
4.1.4 Mae Llywodraeth y DU yn rhoi cefnogaeth ariannol i gynhyrchu ynni adnewyddadwy
drwy’r cynlluniau Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy a’r Tariff Cyflenwi Trydan. Y cynllun
Contractau Gwahaniaeth yw prif gyfrwng y llywodraeth i gefnogi cynhyrchu trydan carbon isel.
Mae Contractau Gwahaniaeth yn cymell buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy drwy warchod
yn uniongyrchol y datblygwyr prosiectau sydd â chostau cychwynnol sylweddol ac oes hir rhag
prisiau cyfanwerthol anwadal, ac maent yn gwarchod defnyddwyr rhag talu costau cymorth
uwch pan fo prisiau trydan yn uchel. Yng Nghymru, mae’r ‘Rhwymedigaeth Ynni
Adnewyddadwy’ yn dodi darparwyr ynni dan orfodaeth i gynhyrchu cyfran benodol o ynni o
ffynonellau adnewyddadwy, a chaiff ei reoleiddio gan yr Awdurdod Marchnadoedd Nwy a
Thrydan (Ofgem). Mae technolegau adnewyddadwy perthnasol yn cynnwys ynni gwynt, ynni
dŵr, ynni’r llanw a llif y llanw; ynni’r tonnau; ynni ffotofoltäig, ynni geothermal, pob deunydd
biomas; nwy o safleoedd tirlenwi; nwy carthion; a chyd-danio biomas gyda thanwydd ffosil.
4.1.5 Cyflwynwyd chwe Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Seilwaith Ynni gan Yr Adran Ynni
a Newid Hinsawdd yn 2011. Ymdrinnir â chynigion o ran prosiectau ynni sylweddol (h.y. mwy na
50MW) ar lefel llywodraeth y DU gan Y Gyfarwyddiaeth Seilwaith Cenedlaethol (sy’n rhan o’r
Arolygiaeth Gynllunio), gyda’r Datganiadau Polisi Cenedlaethol yn nodi’r polisïau cenedlaethol
ar gyfer asesu’r cyfryw gynigion. Yng Nghymru, caiff Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol
(gan gynnwys cynigion ynglŷn â chynlluniau cynhyrchu ynni mwy na 10MW ond yn llai na
50MW [Sylwer. 350MW o Ebrill 2019]) eu penderfynu gan Weinidogion Cymru. Yr eithriad i hyn
yw ffermydd gwynt ar y tir gyda chapasiti o fwy na 10MW, y penderfynir arnynt gan Weinidogion
Cymru.
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4.2

Cyd-destun polisi Cymru

4.2.1 Gan gymhwyso’r egwyddorion hyn sy’n berthnasol ar gyfer y DU gyfan, mae
Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd (2010) yn amlinellu pwysigrwydd cynhyrchu
ynni adnewyddadwy i ddiwallu’r galw am ynni yng Nghymru ac yn cyflwyno gweledigaeth ar
gyfer y wlad hyd at 2050. Diben y strategaeth yw sicrhau y caiff newid yn yr hinsawdd ei
ystyried yn rhan o bob penderfyniad; y deuir yn fwy ynni effeithlon drwy wneud trafnidiaeth
carbon isel yn rhywbeth ymarferol bosibl; y datblygir y sgiliau i sicrhau y gall Cymru wneud yn
fawr o gyfleoedd sy’n deillio o economi carbon isel; yr achubir ar y cyfleoedd i leihau allyriadau,
ac addasu i newid yn yr hinsawdd pan fo adnoddau naturiol, patrwm rheoli tir a sefyllfa
economaidd yn caniatáu hynny; y bydd yr ymagwedd tuag at Ymchwil a Datblygu, technoleg,
arloesedd a sgiliau yn caniatáu i Gymru elwa i’r eithaf ar fusnesau ac ymchwil sy’n ymwneud â
newid yn yr hinsawdd; a bod defnydd tir a chynllunio gofodol yn hyrwyddo datblygu cynaliadwy
ac yn caniatáu symud tuag at economi carbon isel sy’n ystyried effeithiau ar yr hinsawdd yn y
dyfodol. Mae’r Strategaeth yn cynnwys y targedau o gyflawni gostyngiad o 3% mewn allyriadau
bob blwyddyn a 40% yn llai o allyriadau erbyn 2020 o’i gymharu â 1990.
4.2.2 Ym mis Mawrth 2010, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Chwyldro Carbon Isel Datganiad Polisi Ynni Llywodraeth Cynulliad Cymru' a oedd yn nodi’r posibilrwydd o gael
cynhwysedd gosodedig o 22.5GW o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2020/2025, gyda 2GW o
hyn o wynt ar y tir. Roedd y datganiad polisi yn nodi sut y byddid yn cyflawni’r cynhwysedd
gosodedig hwn gyda ‘dyheadau’ unigol ar gyfer technolegau ynni adnewyddadwy yng Nghymru.
4.2.3 Roedd Ynni Cymru: Newid Carbon Isel (2012) yn ei dro yn nodi dyheadau a bwriadau
Llywodraeth Cymru o ran defnyddio mwy o ynni carbon isel. Roedd y mesurau a amlinellwyd yn
cynnwys: gwella’r drefn gynllunio a chaniatâu; sefydlu seilwaith ynni addas ar gyfer yr unfed
ganrif ar hugain, cydgysylltu a blaenoriaethu darpariaeth drwy raglen ynni; sicrhau bod Cymru’n
elwa’n economaidd ar ddatblygiadau ynni; sicrhau bod cymunedau Cymru’n elwa ar
ddatblygiadau ynni; canolbwyntio ar brosiectau â’r budd posibl mwyaf; rhyddhau’r ynni yn ein
moroedd; ac arwain y ffordd o ran byw yn ddoeth. Cefnogwyd y ddogfen hon yn 2014 gan
Cynllun Cyflawni Ynni Cymru: Newid Carbon Isel a oedd yn nodi’r cynnydd hyd hynny,
blaenoriaethau gweithredu a thargedau cyflawni o ran cerrig milltir sylweddol.
4.2.4 Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod targed wedi ei rwymo mewn
cyfraith o ostyngiad o 80% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o lefelau 1990/95 (yn dibynnu ar ba
nwy tŷ gwydr sy’n cael ei fesur) erbyn 2050. Mae’r Ddeddf hefyd yn ei gwneud hi’n ofynnol i
gyflawni cyfres o dargedau dros dro ar gyfer 2020, 2030 a 2040, a llunio cyllidebau carbon ar
gyfer sectorau allweddol o’r economi. Bydd y cyllidebau’n sicrhau y caiff cynnydd ei wneud dros
gyfnodau 5 mlynedd dilynol tuag at darged 2050.
4.2.5 Ym mis Medi 2017, mewn datganiad yn y Senedd, awgrymodd Ysgrifennydd y Cabinet
dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig y dylai Cymru gael targed o gynhyrchu 70% o’r ynni y
mae’n ei ddefnyddio o ffynonellau ynni adnewyddadwy erbyn 2030.
4.2.6 Mae ystadegau diweddaraf Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn Cynhyrchu Ynni yng
Nghymru (2017) yn dangos y cynhyrchwyd 48% o’r ynni gros a ddefnyddir o ffynonellau
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adnewyddadwy, sy’n pwysleisio ymhellach y cynnydd tuag at ddyfodol carbon isel. Er gwaethaf
arwyddion cadarnhaol, mae angen cefnogi cynnydd pellach tuag at y targed cynhwysedd
gosodedig o 22.5GW erbyn 2020/2025 a nodwyd yn “Y Chwyldro Carbon Isel” (2010) drwy
bolisïau a chanllawiau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

4.3

Polisïau Cynllunio Cymru

4.3.1 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cefnogi ac yn helpu gweithredu deddfwriaeth,
egwyddorion a pholisïau Llywodraeth Cymru. Un agwedd arbennig o berthnasol yn hyn o beth
yw Polisi Cynllunio Cymru a ategir gan Nodiadau Cyngor Technegol.
4.3.2 Mae Polisi Cynllunio Cymru: Argraffiad 10 (2018) yn nodi bod gan y system gynllunio
ran allweddol o ran cyflawni twf glân a datgarboneiddio ynni, ynghyd â bod yn allweddol o ran
meithrin cydnerthedd i ymdopi ag effeithiau newid yn yr hinsawdd. O’r herwydd, dylai polisïau
cynllunio ar bob haen hwyluso cyflawni uchelgeisiau Ynni Cymru: Newid Carbon Isel a
thargedau Cymru, y DU ac Ewropeaidd.
4.3.3 Pwysleisir y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol hwyluso datblygiadau ynni
adnewyddadwy a charbon isel o bob math ac y dylen nhw geisio sicrhau y manteisir i’r eithaf ar
botensial llawn eu hardal ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel ac y cyflawnir
targedau ynni adnewyddadwy. Ar y cyfan dylai Awdurdodau Cynllunio lleol gefnogi prosiectau
ynni adnewyddadwy oni bai y ceir effeithiau parhaol ar safleoedd ac adeiladau sydd wedi eu
gwarchod yn statudol ac nad yw ardaloedd sydd wedi eu dynodi’n genedlaethol nac yn
rhyngwladol yn cael eu peryglu.
4.3.4 Mae angen i benderfyniadau Rheoli Datblygu fod yn gyson â rhwymedigaethau
cenedlaethol a rhyngwladol ynglŷn â newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cyfraniadau at
dargedau a dyheadau ynni adnewyddadwy
4.3.5 O ran ynni gwynt ar y tir yn benodol, mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi bod hyn yn
rhan allweddol o gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cynhyrchu trydan
adnewyddadwy yn y dyfodol. Mae Ardaloedd Chwilio Strategol wedi eu dynodi fel y lleoliadau
mwyaf addas i ddatblygu nifer cyfyngedig o ddatblygiadau ynni gwynt ar raddfa fawr (mwy na
25MW) y mae angen iddynt gyfrannu’n sylweddol at ddyheadau Llywodraeth Cymru o ran ynni
gwynt ar y tir. Ceir mwy o wybodaeth yn TAN 8 (gweler para. 4.3.8).
4.3.6 Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2016) yn rhoi cyngor ar bolisi
dylunio cynllunio cenedlaethol o ran dylunio adeiladau da a phwysigrwydd ystyried dylunio yn
gynnar yn ystod y broses o wneud cais cynllunio. Mae’n rhoi manylion ynglŷn â sut y mae modd
ymgorffori effeithlonrwydd ynni ac arbed ynni wrth gynllunio a dylunio adeilad.

4.3.7 Mae Cyfarwyddyd Ymarfer: Goblygiadau Cynllunio Datblygiadau Ynni
Adnewyddadwy a Charbon Isel (Llywodraeth Cymru 2011) yn rhoi cyngor manwl ynghylch y
mathau o ynni adnewyddadwy a charbon isel ac ynglŷn â sut y penderfynir ar geisiadau
cynllunio.
4.3.8 Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy
(2005) yn rhoi canllawiau ynghylch yr ystyriaethau cynllunio o ran defnydd tir parthed ynni
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adnewyddadwy a hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd gwella effeithlonrwydd ynni ac arbed ynni
ynghyd â datblygu ffynonellau o ynni adnewyddadwy. Mae’r Nodyn Cyngor Technegol yn
ymdrin â phob math o ynni adnewyddadwy a hefyd yn rhoi cyngor ynglŷn â materion perthnasol
megis budd i’r gymuned.
4.3.9 Mae TAN 8 yn cydnabod bod pŵer gwynt ar y tir yn cynnig y posibilrwydd mwyaf o ran
cyrraedd targedau dynodedig. Cyflwynodd y cysyniad o Ardaloedd Chwilio Strategol ar gyfer
lleoli ffermydd gwynt ar raddfa fawr (dros 25MW) a nododd saith AChS ledled Cymru. Mae’r
ffiniau yn rhai cyffredinol iawn, gan ganiatáu i awdurdodau lleol fireinio ac addasu ffiniau’r
Ardaloedd Chwilio Strategol yn lleol. Ni ddylid gwneud addasiadau sylweddol heb dystiolaeth
leol.
4.3.10 Cadarnhaodd Llythyr Gweinidogol yn 2011 ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i
gyfyngu ar ddatblygiad ffermydd gwynt sylweddol ar y tir i’r saith AChS, ac i nodi uchafswm
cynhwysedd dangosol pob ardal. Yn ei lythyr dyddiedig Gorffennaf 2017, adolygodd Gweinidog
yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy uchafswm cynhwysedd pob Ardal Chwilio Strategol.
Mae’r TAN yn rhoi cyngor ynglŷn â sut i addasu.
4.3.11 Mae pwyntiau allweddol TAN 8 i’w hystyried gan Awdurdodau Cynllunio Lleol wrth
benderfynu ar geisiadau a chan ymgeiswyr wrth ddylunio cynlluniau yn cynnwys y canlynol:
 Ni ddylid sefydlu cynlluniau ynni gwynt mawr yn y rhan fwyaf o’r ardaloedd y tu allan i
Ardaloedd Chwilio Strategol. Dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol ystyried effaith gronnol
cynlluniau bach mewn ardaloedd y tu allan i’r Ardaloedd Chwilio Strategol a sefydlu
meini prawf addas o ran y pellter rhyngddyn nhw a’r pellter o ffin cynlluniau ynni gwynt
presennol neu’r Ardaloedd Chwilio Arbennig (para. 2.13).
 Dylid annog ehangu neu ail-bweru ffermydd gwynt presennol y tu allan i Ardaloedd
Chwilio Strategol (para. 2.14).
 Mae modd cyfiawnhau rhai buddiannau cymunedol fel mesurau lliniaru, tra gellir cynnig
rhai eraill yn anuniongyrchol drwy’r broses gynllunio (para 2.16).
 Mae’r TAN yn disgrifio nifer o brosesau ynni adnewyddadwy eraill a’u hystyriaethau
cynllunio, gan gynnwys: Treulio Anaerobig (biomas), Biodanwydd i Gerbydau, Gwres a
Phŵer Cyfunol, Gwresogi Cymunedol (neu Ranbarthol), Ynni o Wastraff, Cnydau
Tanwydd (biomas gan gynnwys tanwydd coed), Ynni Dŵr, Methan, Solar Thermol a
Solar Ffotofoltäig (PV).
 Dylid defnyddio amodau cynllunio perthnasol i ddatgomisiynu ffermydd neu dyrbinau
gwynt, eu hadfer ac unrhyw ôl-ddefnydd arfaethedig o’r safle (para. 6.4).
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5.0

Polisi Cynllunio Lleol yn ymwneud ag Ynni Adnewyddadwy

5.0.1 Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Powys, a fabwysiadwyd ym mis Ebrill 2018, yn nodi
polisïau a chynigion y Cyngor o ran datblygu a defnyddio tir yn y dyfodol. Er y dylid darllen y
Cynllun yn ei gyfanrwydd, ceir polisi penodol sy’n berthnasol i gynigion ynglŷn ag ynni
adnewyddadwy. Mae Polisi RE1: Ynni Adnewyddadwy yn seiliedig ar ganllawiau cenedlaethol
ac yn rhoi pwyslais ar asesu ceisiadau yn unol â’r amodau a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru.
Mae’r angen i gael cynrychiolaeth ofodol o gynigion ynni adnewyddadwy “ar raddfa awdurdod
lleol cyfan” gyda chynhwysedd gosodedig o fwy na 5MW yn elfen allweddol o bolisi Llywodraeth
Cymru. Dylid darllen Polisi RE1 ochr yn ochr â Pholisi Strategol SP7 Diogelu Asedau Strategol
a phob polisi arall sy’n ymwneud â rheoli datblygu yn gyffredinol, gan gynnwys ond ddim yn
gyfyngedig i: Polisi DM7: Tirwedd a Pholisi DM13: Dylunio.
Polisi RE1 – Ynni Adnewyddadwy
Caiff cynigion ar gyfer datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel eu caniatáu
yn unol â’r meini prawf isod:
1. O fewn neu gerllaw’r Ardaloedd Chwilio Strategol, caiff cynigion ar gyfer
datblygiadau ynni gwynt mwy na 25MW eu caniatáu yn unol â meini prawf 3 i 5; caiff
pob cynnig arall o ran ynni adnewyddadwy a charbon isel eu derbyn dim ond os
gallant ddangos nad ydynt yn cael effaith andwyol ar ddiben yr AChS.
2. O fewn yr Ardaloedd Chwilio Lleol, caiff cynigion ar gyfer datblygiadau solar
Ffotofoltäig rhwng 5 a 50MW eu caniatáu yn unol â meini prawf 3 i 5; caiff pob cynnig
arall o ran ynni adnewyddadwy a charbon isel eu derbyn dim ond os gallant ddangos
nad ydynt yn cael effaith andwyol ar ddiben yr AChLl
3. Bydd cynigion am bob math o ddatblygiad ynni adnewyddadwy a charbon isel a
seilwaith cysylltiedig, naill ai ar eu pen eu hunain, yn gronnol neu ar y cyd â
datblygiadau eraill sy’n bodoli, wedi eu cadarnhau neu yn yr arfaeth, yn cydymffurfio
â phob polisi perthnasol arall yn y CDLl.
4. Gwneir gwaith lliniaru derbyniol i leihau effaith y cais a’i seilwaith cysylltiedig.
Bydd cynigion yn rhoi ystyriaeth i adfer a gofalu am y tir i’w ailddefnddio mewn
modd llesol.
5. Pan fo angen, ceisir buddiannau digolledu ychwanegol drwy drefniant gydag
ymgeiswyr yn unol â Pholisi DM1 – Rhwymedigaethau Cynllunio.
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Polisi Strategol SP7 – Diogelu Adnoddau ac Asedau Strategol
Er mwyn diogelu adnoddau ac asedau strategol yn y Sir, ni ddylai cynigion datblygu gael
effaith niweidiol annerbyniol ar yr adnodd neu’r ased ac ar y ffordd y mae’n cael ei
weithredu.
Mae’r canlynol wedi eu nodi fel adnoddau ac asedau strategol ym Mhowys:
1. Tir wedi ei ddynodi ar lefel ryngwladol, Ewropeaidd a/neu genedlaethol i’w warchod yn
amgylcheddol.
2. Dynodiadau amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys:
i. Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig.
ii. Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig
iii. Henebion Rhestredig ac olion archeolegol eraill.
iv. Adeiladau Rhestredig a’u cwrtilau.
v. Ardaloedd Cadwraeth.
A lleoliad dynodiadau i.-v.
3. Asedau Hamdden, gan gynnwys:
i. Llwybrau Cenedlaethol.
ii. Y Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus.
iii. Llwybrau Hamdden.
iv. Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.
4. Nodweddion a rhinweddau’r dirwedd a werthfawrogir drwy Bowys gyfan.
5. Ardal Hyfforddi Pontsenni (Y Weinyddiaeth Amddiffyn).
6. Ardaloedd Adnoddau Mwynol.
7. Llwybrau Seilwaith Strategol Arfaethedig (os a phan y’u nodir).
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Polisi DM13 – Dylunio ac Adnoddau
Mae’n rhaid i gynigion datblygu allu dangos dylunio o ansawdd dda a dylen nhw
ystyried nodweddion ac amwynderau’r ardal gyfagos, adnoddau a seilwaith lleol.
Dim ond pan fo’r holl feini prawf canlynol, os yn berthnasol, wedi eu bodloni y caniateir
cynigion:
1. Mae’r datblygiad wedi ei ddylunio i ategu/neu wella cymeriad yr ardal gyfagos o ran
lleoliad, gwedd, sut mae’n cydweddu, graddfa, uchder, mas, a manylder y nodweddion.
2. Mae’r datblygiad yn cyfrannu at ddiogelu’r hyn sy’n unigryw am yr ardal a naws am
le.
3. Mae unrhyw ddatblygiad o fewn neu sy’n effeithio ar y lleoliad ac/neu ar unrhyw
olygfeydd sylweddol i mewn neu allan o Ardal Gadwraeth wedi ei ddylunio yn unol ag
unrhyw Werthusiadau Cymeriad Ardal Gadwraeth a Chynlluniau Rheoli Ardaloedd
Cadwraeth, neu unrhyw asesiadau neu ganllawiau manwl perthnasol y mae’r Cyngor
wedi eu mabwysiadu.
4. Nid yw’r datblygiad yn cael effaith andwyol annerbyniol ar asedau ac atyniadau
twristiaeth presennol nac ar rai sydd eisoes wedi ymsefydlu.
5. Mae cynllun y datblygiad yn creu mannau deniadol a diogel sy’n cefnogi diogelwch
cymunedol ac atal troseddu.
6. Mae’n cynnwys cyfuniad priodol o ddatblygu sy’n ymateb i angen lleol, yn cynnwys
hyblygrwydd yn y dyluniad sy’n caniatáu newid defnydd unrhyw adeiladau a mannau a
gaiff eu hychwanegu’n diweddarach wrth i ofynion ac amgylchiadau newid.
7. Mae’n gynhwysol i bawb, gan ddarparu’n llawn ar gyfer pobl ag anableddau.
8. Mae’n cynnwys tir hamdden digonol, ynghyd â gwaith tirlunio a phlannu priodol.
9. Bydd y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus neu asedau hamdden eraill a restrir
ym Mholisi SP7 (3) yn cael eu gwella a’u hymgorffori i gynllun y cynnig datblygu; neu y
rhoddir mesurau lliniaru priodol ar waith lle bo angen.
10. Mae’r datblygiad wedi ei ddylunio a’i leoli i leihau’r effaith ar y rhwydwaith
trafnidiaeth – amserau teithio, cydnerthedd a gweithredu effeithiol – gan sicrhau nad
effeithir yn andwyol ar ddiogelwch pawb sy’n teithio ar y priffyrdd.
Dylai cynigion datblygu fodloni’r holl ofynion mynediad o ran priffyrdd, (ar gyfer
defnyddwyr pob math ar drafnidiaeth), safonau parcio cerbydau a dangos y gall y
rhwydwaith priffyrdd lleol a strategol ymdopi ag effeithiau traffig y datblygiad heb
effeithio’n andwyol ar lif diogel ac effeithlon trafnidiaeth ar y rhwydwaith neu y gellir
rheoli effeithiau traffig i lefelau derbyniol i leihau a lliniaru unrhyw effeithiau andwyol
sy’n deillio o’r datblygiad.
11. Ni ddylid cael effaith annerbyniol ar yr amwynderau y mae preswylwyr neu
ddefnyddwyr unrhyw eiddo cyfagos neu arfaethedig yn eu mwynhau o ran lefelau sŵn,
llwch, llygredd aer, ysbwriel, aroglau, oriau gweithredu, golygfa neu unrhyw fater
cynllunio arall.
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12. Mae gwasanaethau cyfleustodau digonol ar gael neu y cânt eu darparu yn rhwydd
ac yn brydlon heb gael effaith andwyol annerbyniol ar yr amgylchedd a’r cymunedau
cyfagos.
13. Mae’n dangos y defnyddir adnoddau yn gynaliadwy ac effeithlon drwy gynnwys
mesurau i gyflawni:
i. Arbed ynni ac effeithlonrwydd ynni
ii. Cyflenwi trydan a gwres o ffynonellau adnewyddadwy.
iii. Arbed dŵr ac effeithlonrwydd dŵr.
iv. Lleihau gwastraff.
v. Diogelu priddoedd, lle bo’n bosibl, yn enwedig dalfeydd carbon megis dyddodion
mawn trwchus.
14. Yr archwiliwyd pa mor bosibl yn dechnegol ac ymarferol yn ariannol yw
rhwydweithiau gwresogi cymunedol a/neu ranbarthol lle bynnag bo cynigion Dwysedd
Galw am Wres y datblygiad yn fwy na 3MW/km2.
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6.0

Prosiectau Ynni Adnewyddadwy

6.1.

Cefndir

6.1.1 Mae’r Cyngor yn cefnogi datblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy yn y sir ac yn ceisio
sicrhau eu bod wedi eu lleoli yn y mannau mwyaf addas. Mae’r sir mewn lleoliad da o ran
manteisio ar ffynonellau ynni adnewyddadwy, ac mae nifer y ceisiadau am gynlluniau o’r fath,
yn enwedig ar gyfer gwynt a solar, wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r Cyngor
hefyd yn cydnabod bod y sir yn cynnig cyfleoedd ar gyfer mathau eraill o dechnoleg, yn
enwedig cynhyrchu trydan o ffynonellau solar ffotofoltäig, ynni dŵr ac o unedau treulio
anaerobig a biomas.
6.1.2 Mae’r Cyngor yn gyfrifol am benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer cynlluniau ynni
adnewyddadwy o lai na 10MW, ac eithrio’r cynlluniau deiliaid tai llai hynny yr ystyrir eu bod yn
“ddatblygiadau a ganiateir” nad oes angen caniatâd cynllunio arnynt (rhoddir enghreifftiau
cyffredin yn Atodiad 3). Gall Hawliau Datblygu a Ganiateir newid gydag amser, ac mae’r
canllaw diweddaraf wedi ei amlinellu ar wefan Llywodraeth Cymru:
https://beta.llyw.cymru/caniatad-cynllunio-hawliau-datblygu-ganiateir-i-aelwydydd
6.1.3 Er bod datblygiadau ynni gwynt ar y tir ar raddfa fawr (>25MW) a ganiateir o fewn
Ardaloedd Chwilio Strategol TAN 8 yn debygol o gyfrannu’n sylweddol at dargedau ynni
adnewyddadwy yn ardal gynllunio Powys, mae Polisi Cynllunio Cymru yn cynghori y dylai
cynlluniau datblygu gefnogi ystod amrywiol o brosiectau ynni adnewyddadwy i sicrhau y
gwireddir potensial ardal i’w hymgorffori.
5.9.1 Dylai awdurdodau cynllunio hwyluso pob math o ddatblygiadau ynni
adnewyddadwy a charbon isel. Wrth wneud hynny, dylai awdurdodau cynllunio geisio
sicrhau bod potensial llawn eu hardal o ran cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon
isel yn cael ei wireddu a bod targedau ynni adnewyddadwy yn cael eu bodloni

5.9.4 Dylai awdurdodau cynllunio sicrhau bod polisïau cynlluniau datblygu yn gefnogol o
ddatblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel ym mhob rhan o Gymru, yn cyfeirio
datblygiadau at y lleoliadau cywir ac yn nodi’r meini prawf lleol yn glir y caiff cynigion eu
gwerthuso yn eu herbyn.
Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10
6.1.4 Paratôdd y Cyngor Asesiad Ynni Adnewyddadwy (Mai 2017) a oedd yn seiliedig ar
Arweiniad ymarferol: Cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy a charbon isel - llawlyfr i
gynllunwyr (2015), a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, ac i fod yn unol â Pholisi
Cenedlaethol. Ar wahân i ffermydd solar ffotofoltäig, cynlluniau ynni dŵr, biomas / gwres a
phŵer cyfunedig a threulwyr anaerobig ceir tair enghraifft o dechnoleg adnewyddadwy sydd o
bosib yn ymarferol ac a allai ddarparu ynni adnewyddadwy ar raddfa fasnachol ac y byddai’r
Cyngor yn gyffredinol yn eu cefnogi.
6.1.5 Dylai datblygwyr geisio cynnwys y Cyngor bob tro ar ddechrau unrhyw gynigion
datblygu.
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6.2. Cyngor cyn ymgeisio
6.2.1 Anogir ymgeiswyr i gysylltu â’r Cyngor cyn anfon cais er mwyn gwybod pa wybodaeth
fyddai angen ei gyflwyno yn rhan o’r cais. Mae’r Cyngor yn cynnig cyngor cyn ymgeisio cyn
cyflwyno cais ffurfiol er mwyn tywys ymgeiswyr drwy’r broses, rhoi awgrym o unrhyw broblem
a’r tebygolrwydd o gael caniatâd cynllunio. Efallai y bydd angen talu am y gwasanaeth hwn, fel
y nodir ar wefan y Cyngor.

6.2.2 Gall trafodaethau cyn ymgeisio helpu’r ymgeisydd a’r awdurdod cynllunio hefyd i
adnabod y meysydd hynny o bryder ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig fel bod modd ystyried
diwygio’r cynnig cyn cyflwyno’r cais, ac felly lleihau’r oedi yn ddiweddarach wrth brosesu’r cais.
Rhoddir y cyngor a’r canllawiau yn y cyfnod cyn ymgeisio mewn ewyllys da. Fodd bynnag, nid
yw’n rhoi unrhyw sicrwydd nac addewid pendant pa un a yw’r cynnig yn debygol o fod yn
dderbyniol.

6.3

Ymgynghoriad cyn ymgeisio

6.3.1 Daeth deddfwriaeth newydd i rym ar 16 Mawrth 2016 gyda Deddf Cynllunio (Cymru)
2015 sy’n rhoi rheidrwydd ar bobl sy’n ymgeisio am “ddatblygiadau mawr” i gyflwyno adroddiad
ymgynghoriad cyn ymgeisio yn rhan o’r cais. Diffinnir “datblygiadau mawr” yng Ngorchymyn
Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, ac ar gyfer dibenion
cynlluniau Ynni Adnewyddadwy maent yn cynnwys “datblygiad a gyflawnir ar safle sydd â'i
arwynebedd yn 1 hectar neu'n fwy”. Mae Adran 17 o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2012 yn gosod
y gofynion ar gyfer ymgynghoriad cyn ymgeisio.

_____________________________________________________________________________________
Cyngor Sir Powys

12

Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

7.0

Gweithredu Polisi RE1 y CDLl: Ynni Adnewyddadwy

7.1

Meini Prawf y Polisi

7.1.1 Polisi RE1: Mae Ynni Adnewyddadwy yn cwmpasu datblygu pob math o ynni
adnewyddadwy a charbon isel. Mae prawf 1 y polisi yn ymwneud â ffermydd gwynt a sut i
ymdrin â’r rhain yn rhan o’r Ardaloedd Chwilio Strategol. Mae a wnelo maen prawf 2 y polisi â
sut i ymdrin â datblygiadau solar ffotofoltäig yn yr Ardaloedd Chwilio Lleol dynodedig, tra bo
meini prawf 3, 4 a 5 yn berthnasol i bob math o dechnoleg adnewyddadwy / carbon isel.

7.2

Ardaloedd Chwilio Strategol ar gyfer Datblygu Ffermydd Gwynt

7.2.1 Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy
(2005) wedi dynodi saith Ardal Chwilio Strategol (ardaloedd wedi eu dynodi fel rhai lle mae hi’n
addas lleoli datblygiadau gwynt ar y tir ar raddfa fawr) yng Nghymru, gyda dau o’r rhain yn
gyfan gwbl ym Mhowys [AChS B (Gogledd Carno) ac AChS C (De Y Drenewydd) gyda thrydydd
(AChS D (Nant-y-moch)] yn bennaf yng Ngheredigion.
7.2.2 Er i TAN 8 gyflwyno targedau damcaniaethol o ran cynhyrchu pŵer mewn megawatiau
(MW) i bob AChS, cafodd y rhain eu diwygio gan Lythyr Gweinidogol gan Lywodraeth Cymru a
gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2011 a oedd yn cadarnhau sut y dylai polisïau ymdrin ag
Ardaloedd Chwilio Strategol ac yn nodi mai capasiti yr AChS a oedd eisoes wedi eu dynodi
oedd y ffigyrau uchafswm perthnasol ar gyfer pob AChS.
7.2.3 O ran yr Ardaloedd AChS ym Mhowys, neu’n rhannol yn y sir, yr uchafswm ffigyrau
capasiti dynodedig yw 430MW ar gyfer AChS B, 98MW ar gyfer AChS C a 212MW ar gyfer
AChS D. Mae Llywodraeth Cymru’n casglu gwybodaeth ynglŷn â chynhyrchiant arfaethedig,
cymeradwy neu weithredol yr Ardaloedd AChS sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd ac mae ar
gael ar wefan Llywodraeth Cymru:
Cronfa Ddata Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 - Adolygiad o Ddatblygiadau Ffermydd Gwynt
ar y Tir:
https://gov.wales/topics/planning/planningstats/tan-8-wind-farm-database/?skip=1&lang=cy
7.2.4 Mae maen prawf 1 yn nodi gofyniad Polisi’r Cyngor y dylid lleoli ffermydd gwynt mawr (a
ddiffinnir fel rhai a fyddai’n cynhyrchu mwy na 25MW) o fewn neu gerllaw ffiniau AChS.
Cydnabyddir yn nhermau polisi (fel y nodir yn TAN 8) bod modd derbyn newid sylweddol sy’n
deillio o ddatblygiadau ffermydd gwynt o fewn neu gerllaw eu ffiniau.
7.2.5 O fewn yr AChS y bwriad yw cynyddu capasiti tyrbinau gwynt gosodedig gan ystyried
cyfyngiadau perthnasol o ran y safleoedd. Byddid yn gwrthwynebu cynigion datblygu a allai
gyfyngu ar y capasiti hwn (gan gynnwys ffermydd gwynt llai a mathau eraill o gynlluniau Ynni
Adnewyddadwy). Fodd bynnag, mae’n bosib y gallai ffermydd gwynt graddfa ganolig (5-25MW)
fod yn dderbyniol yn yr Ardaloedd ChS ar yr amod nad ydynt yn cyfyngu ar gyfanswm gapasiti
cynhyrchu’r Ardaloedd ChS.
7.2.6 Mewn mannau eraill, y tu hwnt i ffiniau Ardaloedd ChS, mae meini prawf 3, 4 a 5 yn
nodi’r gofynion sy’n berthnasol i gynigion tyrbinau gwynt o bob maint a chynhwysedd
gosodedig, gan nodi y bydd yn rhaid i gynigion ddangos na fydd unrhyw effaith annerbyniol ar
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amwynder gweledol neu gymeriad y dirwedd drwy effeithiau cronnol neu gyfunol, a bod yn rhaid
iddyn nhw gydymffurfio â phob polisi perthnasol arall mewn polisi cenedlaethol ac yn y CDLl.
Ceir mwy o wybodaeth am ddatblygiadau gwynt ar raddfa fach yn Adran 7.7)

7.3
Ardaloedd Chwilio Strategol (AChS) ar gyfer Datblygu Ffermydd Solar
Ffotofoltäig
7.3.1 Mae maen prawf 2 Polisi RE1 yn nodi’r fframwaith gofodol y gellir ei ddefnyddio i asesu
ceisiadau am ddatblygiadau ffermydd gwynt solar ffotofoltäig annibynnol gyda chynhwysedd
gosodedig dros 5MW. Mae’n seiliedig ar Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys 2017, ac yn nodi
20 ardal chwilio cyffredinol i roi canllawiau clir o ran datblygu ffermydd solar ffotofoltäig graddfa
ganolig i fawr ym Mhowys (Tabl 1). Mae’r Ardaloedd Chwilio Strategol yn strategol eu natur ac
er mai nhw ar y cyfan yw’r rhannau gyda’r lleiaf o gyfyngiadau arnynt ym Mhowys o ran y
tybiaethau a gynhwysir yn yr Asesiad Ynni Adnewyddadwy, nid ydynt yn hepgor cyfyngiadau
safle-benodol, ac ar ôl nodi’r rhain, lle’r datblygwyr fydd perffeithio’r ardaloedd hyn i ganfod beth
yw eu potensial hirdymor.
7.3.2 Ni ddylai cynlluniau Ynni Adnewyddadwy eraill, megis ffermydd gwynt neu dyrbinau
unigol gyfyngu ar ddatblygu ffermydd solar ffotofoltäig, er bod cyfleoedd o bosibl i’w cyd-leoli.
7.3.3 Mewn mannau eraill, y tu hwnt i ffiniau AChS, mae meini prawf 3, 4 a 5 yn nodi’r
gofynion a fydd yn berthnasol i gynigion i ddatblygu ffermydd solar ffotofoltäig o bob maint a
chyda phob cynhwysedd gosodedig. Mae’r fframwaith yn cydnabod y bydd hi efallai’n bosibl
datblygu ffermydd solar ffotofoltäig ar raddfa lai drwy rannau eraill o Bowys. Fodd bynnag,
mae’n bosib y gall cyfyngiadau ac effeithiau cronnol posibl effeithio ar raddau’r cyfleoedd
datblygu hyn.
Tabl 1: Yr Ardaloedd Chwilio Lleol ar gyfer Ffermydd Solar Ffotofoltäig a nodir yn CDLl
Powys

Tabl RE1 –
Ardaloedd
Chwilio Lleol
(Solar) Rhif
AChLl
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM

Enw’r AChLl

Maint yr
AChLl (km2)

Capasiti
Posibl (MW)

Sensitifrwydd
Tirwedd

Bachrydrada
Abertridwr
Ffridd Llwydiarth
Domgay
Tal-y-bont
Bryn Heldre
Penffordd-las
Trefen
Glynhafren
Bryn Blaen
Bryn Titli
Waun
Ddubarthog
Drysgol

2.3
3.7
1
0.6
1.1
0.9
14.4
0.9
2.3
3.2
8.4
20.5

10
10
10
25
10
25
25
25
10
10
25
50

Canolig-Uchel
Canolig
Canolig-Isel
Canolig
Canolig-Isel
Isel
Canolig
Canolig
Canolig-Uchel
Canolig
Canolig-Isel
Isel

4.3

25

Isel
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SN
Bwlch y Sarnau
3.4
10
Canolig-Isel
SO
Llandegley Rhos 8
10
Canolig
SP
Bryn Gilwern
4.5
10
Canolig
SQ
Nant Fawr
2.3
10
Canolig
SR
Bryn Llandefalle
4.9
25
Canolig-Isel
SS
Bryn Camlo
9.9
25
Canolig-Isel
ST
Ddyle
10.9
10
Canolig-Uchel
Ceir manylion pellach am bob un o’r ardaloedd chwilio lleol ar gyfer datblygiadau solar yn
Atodiad 1.

7.4. Gosodiadau graddfa fach a chanolig a rhai annibynnol
7.4.1 Gan mai Powys yw’r Sir fwyaf yng Nghymru gydag amrediad eang o fathau o ddefnydd
tir a thopograffeg, mae ganddi’r potensial i gefnogi technoleg ynni adnewyddadwy ar ffurf
gosodiadau annibynnol neu raddfa fach gyda chynhwysedd gosodedig llai na 5MW (graddfa
fach) a graddfa ganolig (5-10MW). Y mathau o dechnoleg sydd fwyaf tebygol o fod yn ymarferol
yw:
 Unedau Treulio Anaerobig.
 Ynni dŵr.
 Datblygiadau ynni gwynt ar raddfa fach
 Gwres a Phŵer Cyfunedig.

7.5

Unedau Treulio Anaerobig

7.5.1 Mae Treulio Anaerobig yn ddull o drin deunydd organig trwy ystod o ficro-organebau yn
absenoldeb ocsigen (h.y. amodau anaerobig). Mae’r broses yn digwydd mewn byd natur, fodd
bynnag, gellir ei fecaneiddio, ei ddiwydiannu a’i optimeiddio er mwyn trin gwastraff
bioddiraddadwy hawdd fel gwastraff bwyd a gwastraff amaethyddol. Gall mathau eraill o
wastraff, yn cynnwys rhai mathau o wastraff o’r cartref a diwydiant a llaid carthion fod yn
ddeunyddiau addas. Bydd treulio deunyddiau bioddiraddadwy o dan amodau anaerobig yn
cynhyrchu dau gynnyrch defnyddiol iawn:




Cymysgedd o solidau a hylif sy’n cynnwys bron yr holl faetholion a oedd o fewn y
porthiant – ond mewn dull sy’n fwy addas i blanhigion. Adwaenir y cynnych fel
“gweddillion treuliad anaerobig”.
Cymysgedd o nwyon - methan (fel arfer 45-65%) a charbon deuocsid (fel arfer 35-55%),
gyda chrynodiadau isel o nwyon eraill (e.e. Hydrogen) yn gysylltiedig â bioddiraddadwy.
Adwaenir hyn fel “bio-nwy”.

7.5.2 Gallai’r treuliad anaerobig o wastraff amaethyddol megis slyri gwartheg a thail / gwasarn
ieir, a’r cynhyrchiad dilynol a’r defnydd priodol o bio-nwy a gweddillion treuliad anaerobig
darparu nifer o fuddion strategol ar gyfer yr amgylchedd gwledig a chymdeithas ehangach.
Mae’r rhain yn cynnwys:




Casglu cyfran sylweddol o nwyon ty gwydr (megis methan) a fyddai wedi cael eu hallyrru
i’r amgylchedd trwy bydrad o’r gwastraff mewn dull sydd heb ei reoli;
Darparu cynnyrch sy’n gallu disodli gwrtaith mwynau ac felly osgoi costau ariannol ac
amgylcheddol – a chadw adnoddau ffosfad prin;
Creu strwythur i’r pridd a chloi i mewn carbon ac ar yr un pryd gwella gallu'r pridd i ddal
dŵr;
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Darparu’r cyfle i allforio maetholion (yn enwedig ffosffad) lle nad oes eu hangen ar y tir
dan sylw - ac felly osgoi gorfaethu cyrsiau dwr lleol a lleihau llygru ffynonellau gyda
dulliau amaethu.
Darparu cynnyrch nwyol y gellir ei ddefnyddio mewn nifer o wahanol ffyrdd (e.e. fel
ffynhonnell tanwydd neu ynni i gynhyrchu trydan a gwres) i gynhyrchu incwm a/neu i’w
osod yn erbyn costau, hefyd darparu ffynhonnell ynni carbon isel sy’n cymryd lle ynni a
gynhyrchir o danwydd ffosil;
Darparu cyfleoedd ar gyfer nifer o weithgareddau masnachol symbiotig a allai wneud
defnydd o’r maetholion ac/neu ynni trydanol neu thermol;
Lleihau arogleuon yn yr ardal (os defnyddir technegau taenu arfer gorau);
Dinistrio rhai pathogenau a hadau chwyn.

7.5.3 Er bod y treuliad anaerobig o slyri gwartheg yn eithaf syml o bersbectif technegol,
cydnabyddir bod treulio gwasarn ieir yn cynnig tipyn o her oherwydd ei fod yn cynnwys lefel
uchel o nitrogen. Fodd bynnag, bydd darparu digon o garbon yn y broses treuliad i gydbwyso’r
lefel uchel o nitrogen e.e. trwy gyd-dreulio gyda porthiant sy’n uchel mewn carbon yn
strategaeth effeithiol ar gyfer treulio tail ieir, ac mae hefyd atebion peiriannyddol a bio-cemegol i
ganiatau’r treuliad o borthiant gyda lefelau uchel o nitrogen.
7.5.4 Mae biomas yn darparu ffynhonnell ddichonadwy o ddeunyddiau sy’n uchel mewn
carbon i gefnogi’r treuliad o wastraff sydd â lefelau uchel o nitrogen. Fodd bynnag, nid yw’r
Cyngor yn annog y dylid tyfu cnydau ar dir amaethyddol i ddarparu porthiant digonol a dylai
cynigion ar gyfer datblygu Treuliad Anaerobig geisio gwneud y defnydd mwyaf o’r ffrydiau
gwastraff sydd ar gael yn unol â pholisïau gwastraff cenedlaethol a’r CDLl, tra’n lliniaru’r
effeithiau posibl ar y dirwedd, yr amgylchedd a mwynderau preswyl.
7.5.5 Fel arfer, mae unedau llaeth a dofednod wedi’u cyfyngu i ardaloedd penodol o’r sir ac
mae’n debygol mai yn yr ardaloedd hyn y byddai Treulio Anaerobig yn fwyaf tebygol o fod yn
briodol. Bydd gwaith Treuliad Anerobig yn cynnwys cyfleuster storio/llwytho, treuliwr (tanc
caeedig, wedi’i wresogi ac wedi’i insiwleiddio gyda rhyw ddull o gynhyrfu’r cynnwys), storfa
gweddillion treulio (yn debyg i storfa slyri), storfa nwy (a allai gael ei gynnwys yn y treuliwr neu
ar wahân) ac adeilad neu gynhwysydd ar gyfer y cyfarpar defnyddio ynni. Bydd angen simnai
hefyd (fel arfer stac 3 -10m o uchder) er mwyn atal bio-nwy rhag cael ei rhyddhau pe byddai
offer mecanyddol neu broses yn methu. Mae’n bosibl claddu’r treuliwr a storfa’r gweddillion
treulio yn rhannol o dan y ddaear ond mae’n debygol na fydd hyn yn cael ei annog er gwaethaf
y buddion o bersbectif gweledol. Mae’n cael ei dderbyn ei fod yn well bod yr holl
gynhwysyddion a phibellau yn weladwy er mwyn gwneud yn siŵr y gellir dod o hyd i unrhyw
ollyngiadau a’i fod yn haws ac yn gyflymach i’w atgyweirio.
7.5.6 Gellir defnyddio’r bio-nwy a gynhyrchir mewn boeler i gynhyrchu gwres, mewn injan i
gynhyrchu trydan a gwres neu, os oes digon o nwy ar gael i wneud y prosesu’n hyfyw, gellir
uwchraddio i bio-methan i’w roi yn y grid nwy neu fel tanwydd ar gyfer cerbydau. Mae’r broses
uwchraddio yn golygu tynnu allan yr holl nwyon ar wahan i fethan ac er bod costau wedi bod yn
gostwng, dim ond ar raddfa mwy mae hyn yn hyfyw yn gyffredinol. Mae’n bosibl, y gellir
cyfuno’r nwyon a gynhyrchir o nifer o unedau Treulio Anaerobig mewn gwaith canolog
uwchraddio a chwistrellu.
7.5.7 Os yw nifer y gwaith Treulio Anaerobig yn mynd i dyfu mae’n debygol iawn y bydd hyn o
ganlyniad i gydnabyddiaeth o fuddion agronomeg ac atal llifogydd ehangach y broses, yn
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hytrach nac ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn unig. O ganlyniad, mae’n debygol y
bydd cynigion datblygu Treulio Anaerobig yn debygol o fod yn un o ddwy raddfa o weithfeydd:
1. Treulio gwastraff anifeiliaid a ellir ei wneud ar unedau fferm unigol, gyda’r maint yn
adlewyrchu’n glir nifer yr anifeiliaid / adar ar y fferm. Byddai buches llaeth nad ydynt yn
pori, gyda mewnbwn o wasarn ieir yn debygol o weld trydan yn cael ei gynhyrchu yn y
cannoedd o gilowatau ond byddai buches llaeth arferol sy’n pori mewn dull traddodiadol
efallai’n defnyddio’r bio-nwy ar gyfer generadur 15cilowat neu ar gyfer gwres ar y safle yn
ystod misoedd y gaeaf pan fod gwastraff fferm ar gael.
2. Y dewis arall i waith treulio ar y fferm sy’n treulio ei ddefnydd ei hun yw un sy’n dod a
deunydd o ffermydd neu ffynonellau eraill i gyfleuster treulio anaerobig canolog. Yn glir
mae hyn yn debygol o gael goblygiadau ar gyfer y rhwydwaith ffyrdd cyfagos ac yn
ychwanegu costau cludiant at y costau economaidd a chynaliadwyedd - ond gall hefyd elwa
o “arbedion maint”. Bydd angen ystyried lleoliad gwaith o’r fath yn ofalus, yn enwedig os
bwriedir mewnforio deunyddiau o nifer o unedau da byw/ffermydd cyfagos. Mae’n bosibl y
bydd gwastraff organig arall (gwastraff bwyd er enghraifft) yn gallu llunio’r porthiant ar gyfer
Treulio Anaerobig ym Mhowys ond mae’n debygol y byddai nifer y gweithfeydd o’r fath yn
gyfyng iawn oherwydd na fyddai meintiau mawr o’r deunydd ar gael. Ar hyn o bryd, mae’r
gwastraff bwyd a gesglir can y Cyngor yn mynd y tu allan i’r sir i’w dreulio mewn gwaith sy’n
derbyn deunydd gan nifer o awdurdodau lleol.
7.5.8 Oherwydd ystyrir bio-nwy a gynhyrchir o dreuliad anaerobig slyri a thail yn wastraff, er
mwyn storio gwastraff bioddiraddadwy ar gyfer treulio anaerobig mae angen trwydded
amgylcheddol neu esemptiad cytunedig o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010. Dylid
ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru i ganfod a oes angen trwydded. Mae treulwyr anaerobig
graddfa fach, sy’n cynhyrchu llai na 0.4MW o allbwn ynni, wedi eu heithrio o unrhyw ffurf ar
drwydded amgylcheddol o dan esemptiadau caniataëdig (T24 a T25) (gweler Atodiad 2).
7.5.9 Yn ychwanegol at gyfyngu ar allbwn pŵer datblygiadau a ganiateir at ddibenion
amaethyddol, dylai’r rhai sy’n cyflwyno cais i gael unedau treulio anaerobig fod yn ymwybodol
mai’r uchafswm o dail a gwastraff llystyfiant y gellir ei storio ar weithfa treulio anaerobig i
gynhyrchu gweddillion treuliad anaerobig yw 1,250 metr ciwbig, a bod yn rhaid cadw gwastraff
yn y treuliwr am 28 diwrnod o leiaf.
7.5.10 Dylid lleihau unrhyw effeithiau ar drigolion lleol o ran golygfa, sŵn ac arogl sy’n
gysylltiedig â gweithredu’r weithfa a darparu porthiant, sy’n gallu cynnwys trefnu, sgrinio, torri,
malu, malurio, ac asglodi gwastraff i gynorthwyo’r broses treulio anaerobig.
7.5.11 Mae modd gwasgaru gweddillion treuliad anaerobig sefydlog o weithfeydd treulio
anaerobig sydd ar safleoedd amaethyddol ar dir amaethyddol o dan esemptiad U10 yn hytrach
na defnyddio gwrteithiau anorganig (gweler Atodiad 2).

7.6

Ynni dŵr

7.6.1 Mae technoleg ynni dŵr i gynhyrchu trydan wedi hen ymsefydlu ac fe all gynnig
ffynhonnell ragweladwy o ynni. Mae’r mwyafrif o leoliadau addas yn debygol o fod yn gynlluniau
‘llif afon’, ble caiff cyfran o lif yr afon ei ddargyfeirio o’r tu ôl i gored isel a’i ddargyfeirio’n ôl i’r un
cwrs dŵr yn is i lawr yr afon ar ôl pasio drwy’r tyrbin. Mae’n annhebygol y bydd lleoliadau addas
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ar gyfer cynlluniau ‘storio’, pryd adeiledir argae ar draws yr afon a rhyddhau’r llif drwy dyrbinau
pan fo angen yr ynni.
7.6.2 Ledled Cymru, mae nifer o’r safleoedd sy’n gallu cefnogi cynhyrchu mwy nac 1MW
eisoes wedi eu datblygu, ond mae’r Cyngor yn cydnabod fod cyfleoedd yn bodoli i sefydlu
cynlluniau “micro-hydro” ‘llif yr afon’ gyda chynhwysedd gosodedig o lai na 100kW ac adfer
melinau afon traddodiadol.
7.6.3 Mae’r blaengostau gweddol uchel a’r diffyg lleihad posib mewn costau gan fod pob
cynllun yn gofyn am waith pensaernïol unigryw sy’n berthnasol i’w safle yn debygol o gyfyngu ar
dwf yn y dyfodol heb gefnogaeth cymorthdaliadau. Er ei bod hi’n bosibl datblygu cynlluniau ynni
dŵr, mae’n debygol y bydd safleoedd dim ond yn cael eu datblygu pan fo’r amgylchiadau’n
ddelfrydol, er enghraifft, lle mae hi’n bosib cyflenwi’r trydan i ddefnyddiwr neu ddefnyddwyr lleol
(e.e. cyflenwad uniongyrchol neu gynlluniau dan arweiniad cymunedol), neu pan fabwysiedir
dull hirdymor o ad-dalu cyfalaf.
7.6.4







Dyma elfennau allweddol cynllun micro-hydro ‘llif yr afon’:
Ffynhonnell ddŵr a fydd yn darparu cyflenwad yn rhesymol o gyson. Mae angen i’r dŵr
fod yn ddigon dwfn yn y man lle caiff ei ddargyfeirio o’r cwrs dŵr, a chyflawnir hyn drwy
adeiladu gored ar draws y cwrs dŵr sy’n ddigon uchel i lenwi’r llifddor neu’r ‘mewnlif’
Piblinell, a adwaenir yn aml fel ‘llifddor’, i gysylltu’r mewnlif â’r tyrbin. Efallai y bydd
angen sianel i gludo’r dŵr rhwng y mewnlif a’r biblinell.
Cysgodle / cwt bychan ar gyfer y tyrbin, generadur a chyfarpar ategol – y ‘tŷ tyrbin’
Ffrwd arall i ddargyfeirio’r dŵr yn ôl i’r cwrs dŵr.
Cyswllt i’r rhwydwaith trydan, neu safle’r defnyddiwr.

7.6.5 Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer safleoedd ynni dŵr graddfa fach o dan Ddeddf
Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Os yw’r cynigion yn effeithio ar adeilad rhestredig, megis hen
felin, bydd rheoliadau ychwanegol yn berthnasol a dylid cael cyngor cyn ymgeisio.
7.6.6 Mae gweithfeydd ynni dŵr gyda chynhwysedd cynhyrchu sy’n fwy na 0.5MW yn dod o
dan Atodlen 2.3(h) o Reoliadau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol)
(Cymru a Lloegr) (1999) (a adwaenir fel ‘Rheoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol) (Tabl 3).
Gyda datblygiadau o’r maint hwn nid yw Asesiad Effaith Amgylcheddol yn orfodol ond bydd y
Cyngor yn darparu ‘barn sgrinio’ ar gais, gan nodi a oes angen Asesiad Effaith Amgylcheddol,
yn seiliedig ar ba un a yw’r datblygiad yn debygol o arwain at effeithiau amgylcheddol
sylweddol. Mae modd cael mwy o wybodaeth yn Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 11/99.
7.6.7 Mae dyletswydd ar y cyngor o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr i ystyried Cynlluniau
Rheoli Basn Afonydd er mwyn gwella ansawdd dŵr wrth weithredu ei bwerau cynllunio. Ar gyfer
cynlluniau ynni dŵr, mae hyn yn golygu sicrhau na fydd datblygiadau ynni dŵr yn effeithio ar y
gallu i gyflawni:
 Amcanion amgylcheddol y Cynllun Rheoli Basn Afon;
 Statws / potensial ecolegol da’r cwrs dŵr; a
 Dim dirywiad mewn statws ansawdd dŵr.
7.6.8 Ar gyfer pob cynllun ynni dŵr, bydd angen cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru drwy ei
wasanaeth cyngor cyn ymgeisio ei hun i sicrhau fod y cynllun yn bodloni’r drefn drwyddedu
_____________________________________________________________________________________
Cyngor Sir Powys

18

Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

berthnasol ac y gellir rhoi trwydded tynnu dŵr iddo. Hefyd, efallai y bydd angen Caniatâd Cwrs
Dŵr Cyffredin, Trwydded Gronni Dŵr a/neu Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd.
7.6.9 Bydd adfer hen safleoedd melinau dŵr a strwythurau eraill (h.y. goredau, pyllau melin,
ffrydiau melin, llifddorau a ffrydiau all-lif) mewn modd sensitif yn creu manteision cadwraethol
sylweddol yn ychwanegol at gynhyrchu trydan.
7.6.10 Gall claddu pibellau llifddorau, lleihau arwynebu caled a gwneud gwaith plannu ‘ffurfiol’
helpu cynlluniau mwy gweladwy i ymdoddi i’r dirwedd wledig.

7.7

Datblygu Tyrbinau Gwynt

7.7.1 Er mwyn codi tyrbinau unigol a grwpiau o dyrbinau gyda chynhwysedd gosodedig o
10MW neu lai, nad ystyrir hwy yn ddatblygiad a ganiateir, bydd angen gwneud cais i’r Cyngor
am ganiatâd cynllunio.
7.7.2 Ystyrir gosod tyrbin gwynt unigol o fewn cwrtil tŷ annedd yn ddatblygiad a ganiateir o
dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru)
2012 mewn amgylchiadau penodol.
7.7.3 Yn achos adeiladau rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth, dylid cael cyngor y Cyngor
drwy’r broses cyngor cyn ymgeisio, gan, o bosib, fod rheolau ar wahân yn berthnasol.
7.7.4 Mae Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 11/99 yn ddeunydd cyfeirio defnyddiol er mwyn
penderfynu a yw datblygiad ynni gwynt yn debygol o fod angen asesiad effaith amgylcheddol,
ac yn cwmpasu materion cynllunio eraill perthnasol. Mae tyrbinau gwynt â both sy’n uwch na 15
metr a ffermydd gwynt sydd â mwy na dau dyrbin gwynt wedi eu rhestru o dan Atodlen 2.3(i) o
Reoliadau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr)
(1999).
7.7.5 O ran tyrbinau a datblygiadau o’r maint hwn, nid yw Asesiad Effaith Amgylcheddol yn
orfodol ond bydd y Cyngor yn darparu ‘barn sgrinio’ ar gais, gan nodi a oes angen Asesiad
Effaith Amgylcheddol, yn seiliedig ar ba un a yw’r datblygiad yn debygol o arwain at effeithiau
amgylcheddol sylweddol.

7.8

Gwres a Phŵer Cyfunedig

7.8.1 Gwres a Phŵer Cyfunedig yw pan fo gosodiadau ynni yn defnyddio’r gwres sy’n cael ei
gynhyrchu fel sgil-gynnyrch cynhyrchu trydan. Caiff y trydan naill ai ei werthu’n lleol neu i’r
farchnad drydan gyfanwerthol tra defnyddir y gwres i wresogi adeilad neu gyfres o adeiladau
drwy rwydwaith o bibellau wedi’u hinsiwleiddio.
7.8.2 Gellir defnyddio’r gwres o unedau Gwres a Phŵer Cyfunedig hefyd i ddiwallu’r galw am
systemau oeri drwy ddefnyddio dyfeisiau oeri amsugnol. Gall hyn gynnwys oerwr canoledig,
sy’n oeri’r awyr drwy gyfrwng rhwydwaith dŵr oer, neu oerwyr amsugnol heb eu canoli ac sydd
mewn adeiladau unigol. Gelwir y dull hwn weithiau yn “gynhyrchu triphlyg” neu yn Oeri, Gwres a
Phŵer Cyfunedig.
7.8.3 Gall gosodiadau gwres a phŵer cyfunedig fod yn hyblyg o ran eu ffynhonnell ynni gan
gynnwys injans nwy a boeleri llosgi nwy traddodiadol, ond er mwyn eu hystyried yn osodiadau
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ynni adnewyddadwy neu garbon isel, mae’r rhan fwyaf o osodiadau gwres a phŵer cyfunedig
cyffredin yn:




Weithfeydd treulio anaerobig (a ddisgrifir uchod).
Biomas.
Ynni o safleoedd Gwastraff.

7.8.4 Caiff gosodiadau biomas annibynnol eu defnyddio fel rheol ar gyfer cynhyrchu trydan (fel
arfer nid ydynt wedi eu lleoli’n rhy agos at ddatblygiadau preswyl) gyda’r elfen gwresogi wedi’i
gyfyngu i adeiladau annomestig. Bydd gosodiadau o’r fath angen digon o le i storio tanwydd ac
y mae modd i gerbydau nwyddau mawr gael mynediad a dylai cynigion datblygu ystyried y
gofynion hyn, ynghyd a’r effeithiau cludiant ehangach trwy asesiad cludiant.
7.8.5 Bydd yr ynni defnyddiadwy y gallai swm posibl y biomas ei gynhyrchu yn dibynnu ar ba
un a gaiff y tanwydd ei losgi mewn cyfleusterau sy’n cynhyrchu trydan yn unig (pryd mae’r
gwres yn cael ei ollwng), neu mewn system wres a phŵer cyfunedig (lle caiff y gwres ei
ddefnyddio mewn modd ymarferol), neu foeler yn darparu gwres a/neu ddarparu dŵr poeth.
Mae Datganiad Polisi Ynni Llywodraeth Cymru (2010) yn cadarnhau targed o gynhyrchu gwerth
1GW cynhwysedd gosodedig o drydan o fiomas erbyn 2020.
7.8.6 Yn Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys (2017), rhoddir ystyriaeth i’r cyfyngiadau
gofodol sy’n berthnasol i’r cyfyngiadau ar gynaeafu cnydau ynni a thanwydd coed, ac yn fwyaf
pwysig, a yw tir amaethyddol addas ar gael fel nad oes unrhyw wrthdaro gyda thyfu cnydau
bwyd, neu unrhyw achos o ddifrodi coetiroedd hynafol. Dylai cynigion datblygu ystyried y
ffynonellau o borthiant oherwydd gallai cludo’r cyfryw ddefnyddiau o gryn bellter effeithio ar
natur carbon isel y datblygiad. Hefyd, o ran gosodiadau gwres a phŵer cyfunedig annibynnol
mwy, dylid ystyried yr adeiladau ychwanegol i storio a phrosesu’r biomas yn rhan o unrhyw gais
datblygu, ynghyd ag unrhyw drwyddedau amgylcheddol angenrheidiol i brosesu’r tanwydd a
chael gwared ar yr hyn sy’n weddill.
7.8.7 Mae Tuag at Ddyfodol Diwastraff yn pwysleisio y dylai ynni o gyfleusterau gwastraff
yng Nghymru fod yn hynod effeithlon ac felly ni allant gynhyrchu trydan heb ddefnyddio
rhywfaint o wres gwastraff. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod isafswm effeithlonrwydd o
60% o leiaf, yn dechnegol gyraeddadwy (Cynllun y Sector Casgliadau, Seilwaith a
Marchnadoedd 2012 ). O’r herwydd, rhagwelir o ran unrhyw osodiad newydd sy’n llosgi
gwastraff ac sydd felly’n cynhyrchu gwres a phŵer cyfunedig y bydd angen nodi sut ac ymhle y
caiff y gwres ei ddefnyddio’n ymarferol. Mae mwy o wybodaeth ar gael gan Lywodraeth Cymru
ar:
https://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/waste_recycling/disposal/energy-fromwaste/?skip=1&lang=cy
7.8.8 Fel arwydd o effeithiolrwydd safleoedd gwres a phŵer cyfunedig sy’n llosgi gwastraff,
nododd Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys (2017) fod angen 10,320 o dunelli o wastraff ar
gyfer pob 1MW o drydan a gynhyrchir ar safle gwres a phŵer cyfunedig, a bydd y cyfleuster
gwres a phŵer cyfunedig hwnnw hefyd yn cynhyrchu tua 2MW o wres thermol.
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7.8.9 Fel yn achos treulwyr anaerobig, bydd angen y trwyddedau neu’r esemptiadau
perthnasol gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar safleoedd gwres a phŵer cyfunedig sy’n defnyddio
gwastraff yn borthiant er mwyn sicrhau nad yw’r datblygiad yn creu difrod amgylcheddol.

7.9

Batris a Chyfleusterau Storio Eraill

7.9.1 Mae datblygiadau mewn technoleg yn golygu ei bod hi bellach yn bosibl datblygu batris
unigol a chyfleusterau storio eraill yn rhan o gynlluniau ynni adnewyddadwy a charbon isel fel
seilwaith ategol.
7.9.2 Mae modd defnyddio batris i storio neu yn fodd o unioni amrywiadau mewn pŵer o
ddatblygiadau sy’n cynhyrchu trydan. Mae cyfleusterau batri o’r fath yn tueddu i fod yn fawr (fel
arfer gall “batri” fod oddeutu’r un maint â chynhwysydd morgludiant).
7.9.3 Mae mathau eraill o dechnoleg sy’n datblygu gan gynnwys defnyddio trydan a
gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu, er enghraifft, hydrogen neu
aer cywasgedig, y gellir eu storio mewn tanciau neu strwythurau tebyg.
7.9.4 Dylai unrhyw gynigion datblygu o ran cyfleusterau storio ynni adnewyddadwy gael eu
lleoli’n sensitif, a dylid mynd ati i leihau unrhyw effaith ar drigolion lleol o ran yr olygfa a sŵn sy’n
gysylltiedig â gweithredu’r safle a symudiadau cerbydau os yn berthnasol.

7.10. Gwres Ardal
7.10.1 Mae gwresogi ardal yn disgrifio seilwaith sy’n darparu gwres i nifer o adeiladau o
ffynhonnell wres ganolog drwy rwydwaith o bibellau, i gynhesu ystafelloedd a rhoi dŵr poeth.
Gan ddefnyddio’r seilwaith cyfunedig hwn, fel arfer gellir cynhyrchu a darparu gwres yn fwy
effeithlon na gyda sawl system unigol.
7.10.2 Roedd Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys (2017) yn cydnabod er ei bod hi’n bosibl
datblygu rhwydweithiau gwresogi ardal ar safleoedd datblygu, ystyriwyd fod dwysedd gwres yn
rhy isel i ddatblygu rhwydweithiau gwres ardal ar gyfer aneddiaddau cyfan i gefnogi cyfleoedd i
ddatblygu ffynonellau gwres adnewyddadwy.
7.10.3 I roi mwy o bwyslais ar ystyried cyfleoedd gwres, mae Polisi DM13 y CDLl: Dyluniad,
Maen Prawf 14, yn disgwyl i ddatblygwyr ymchwilio i ganfod pa mor ddichonadwy ac ymarferol
fyddai gwresogi ardal, naill ai o fewn eu datblygiad eu hunain neu ar y cyd â datblygiadau eraill
yn y gymuned, a bodloni’r Cyngor fod astudiaethau o’r fath wedi eu cynnal.
7.10.4




Mae’r dechnoleg fel arfer yn cynnwys:
Canolfan ynni.
Rhwydwaith o bibellau wedi eu hinsiwleiddio.
Cyfres o gyfnewidyddion gwres gyda mesuryddion gwres mewn adeiladau sy’n cael eu
cyflenwi â gwres.

7.10.5 Mae modd gosod y rhwydwaith pibellau ar yr un pryd â gwasanaethau eraill (dŵr,
draenio, ac ati) i leihau’r costau mewn datblygiadau newydd. Mae modd ôl-osod systemau
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gwresogi ardal mewn adeiladau neu ardaloedd hefyd, er bod hyn yn tueddu i fod yn broses fwy
cymhleth.
7.10.6 Mae gwresogi ardal yn hyblyg o ran ei ffynhonnell ynni, ac mae modd cael y gwres o
ystod eang o danwydd, safleoedd, a phrosesau trosi, gan gynnwys boeleri nwy traddodiadol,
injans nwy, biomas neu systemau gwres a phŵer cyfunedig, treulio anaerobig a nwy neu fiomas
– neu gyfuniad o sawl dewis e.e. gwaith Treulio Anaerobig Gwres a Phwer Cyfunedig yn
darparu llwyth sylfaenol gyda boeler biomas yn darparu mewnbwn yn ystod y cyfnodau prysuraf
o ran galw yn y gaeaf. Gall y ffynhonnell ganolog o wres gynhyrchu gwres yn unig, neu gellir ei
chynllunio i fod yn safle Gwres a Phŵer Cyfunedig i gynhyrchu trydan a gwres. Mae safle
Gwres a Phwer Cyfunedig yn llai effeithlon pan fydd amrywiaethau dyddiol sylweddol a/neu
amrywiaethau tymhorol yn y galw am wres.
7.10.7 Gall systemau gwresogi ardal fod yn effeithlon a chost effeithiol iawn ar raddfa lai e.e.
boeler biomas unigol yn cyflenwi:



grŵp o ddeng annedd mewn datblygiad newydd, neu
teras o dai trwy ȏl-osod prif bibell wresogi trwy ardal y llofft.

Oherwydd bod rhwydweithiau gwres ardal wedi eu dylunio i bara am flynyddoedd lawer; ar ôl
gosod y system mae modd ei haddasu wrth i dechnoleg ddatblygu, ac mae’r Cyngor yn
cydnabod y gallai’r cyfryw gynlluniau yn y dyfodol chwarae rhan bwysig yn lleihau dibyniaeth ar
danwydd ffosil.
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8.0

Hawliau Datblygu a Ganiateir

8.1

Adeiladau Annomestig

8.1.1. Mae Hawliau Datblygu a Ganiateir yn bodoli ar gyfer safleoedd annomestig parthed
cyfleoedd i ddatblygu mathau penodol o gynlluniau cynhyrchu micro ar, neu o fewn, cwrtil yr
eiddo, yn ddibynnol ar amodau penodol. Mae Hawliau Datblygu a Ganiateir hefyd yn ymestyn i
adeiladau ar dir amaethyddol neu goedwigol i gadw cyfarpar microgynhyrchu (gweler Atodiad
3). Cynghorir datblygwyr sy’n ystyried gosod technoleg adnewyddadwy / carbon isel ar
adeiladau annomestig i gysylltu ag Adran Gynllunio’r Cyngor am gyngor pellach.
8.1.2 At ddibenion hawliau datblygu presennol a ganiateir, caiff microgynhyrchu annomestig ei
ddiffinio yn Nhabl 2.
Tabl 2: Microgynhyrchu annomestig gyda Hawliau Datblygu a Ganiateir
Math
Capasiti
Technoleg sy’n cynhyrchu trydan

50 cilowat (kW)

Technoleg sy’n cynhyrchu gwres

45 cilowat (kW)

8.1.3 Ar yr amod nad yw’r gosodiad o fewn cwrtil adeilad rhestredig neu ardal gadwraeth, neu
mewn eiddo y mae cyfarwyddyd Erthygl 4 yn berthnasol iddo ac sy’n diddymu hawliau datblygu
a ganiateir, gellir gosod, addasu neu gyfnewid y mathau canlynol o dechnoleg:
1.





2.





3.





Ar gyfer paneli solar ffotofoltäig a phaneli solar thermol wedi eu gosod ar adeilad:
Nid yw’r paneli yn fwy na 200mm o arwyneb to presennol sydd ar oleddf neu arwyneb
wal presennol.
Nid yw’r paneli yn ymwthio mwy nag un metr yn uwch nag arwyneb to gwastad.
Nid yw paneli ar do o fewn metr i ymyl allanol y to.
Nid yw paneli ar wal o fewn metr o fan cyfarfod y wal honno gyda wal arall neu gyda
tho’r adeilad.
Ar gyfer paneli solar ffotofoltaïg a phaneli solar thermol annibynnol (heb fod yn
gysylltiedig ag unrhyw strwythur arall)
Maent wedi eu gosod o leiaf bum metr o fewn ffin y cwrtil.
Nid ydynt yn fwy na phedwar metr o uchder.
Dim ond un aráe solar sydd yna (un ffrâm i’r holl baneli).
Nid yw cyfanswm arwynebedd y paneli yn fwy na naw metr sgwâr ac nad yw’r aráe (gan
gynnwys unrhyw dai) yn fwy na thri metr mewn unrhyw ddimensiwn.
Ar gyfer pympiau gwres o’r ddaear
Dim ond un pwmp gwres o’r ddaear a geir o fewn y cwrtil.
Nid yw cyfanswm ardal y gwaith cloddio yn fwy na 0.5 hectar.
Ar gyfer pympiau gwres ffynhonnell dŵr
Ni ddylai cyfanswm yr ardal y bydd y pwmp gwres ffynhonnell dŵr yn ei gorchuddio (gan
gynnwys unrhyw bibellau) fod yn fwy na 0.5 hectar.
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4.




Ar gyfer ffliwiau ar gyfer gwresogi biomas neu systemau gwres a phŵer cyfunedig
Ni fyddai capasiti’r system y byddai’r ffliw yn ei wasanaethu yn fwy na 45 cilowat thermol
Nid yw’r ffliw yn ymwthio fwy nag 1m yn uwch na rhan uchaf y to neu uchder ffliw sy’n
cael ei gyfnewid am un arall (pa un bynnag sydd uchaf).
Ceir dim ond un ffliw, yn ffurfio rhan o naill ai system wresogi biomas neu system gwres
a phŵer cyfunedig, ar yr un adeilad.

Yn y rhan fwyaf o gategorïau, ac yn enwedig ar gyfer trydan solar (ffotofoltäig) a solar dŵr
(paneli solar thermol), mae caniatáu datblygu yn amodol ar leihau’r effaith ar amwynder yr ardal
ac ar wedd allanol yr adeilad, a bod offer nad oes mo’i angen mwyach ar gyfer microgynhyrchu
yn cael ei dynnu.
8.1.4 Mae hi’n bwysig nodi wrth ystyried gosod technoleg microgynhyrchu a charbon isel ar
adeiladau annomestig, y dylid cysylltu â’r Cyngor fel yr awdurdod cynllunio lleol o dan y
rheoliadau perthnasol. Mae’r rheoliadau hyn wedi eu hamlinellu yn Gorchymyn Cynllunio Gwlad
a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2012. Am ragor o
wybodaeth am y rheoliadau ewch i: https://gov.wales/topics/planning
8.1.5 Gall yr Hawliau Datblygu a Ganiateir ymestyn hefyd i gyfarpar a pheiriannau newydd
sy’n rhan o estyniadau i adeiladau sydd eisoes yn bodoli ac a allai gynnwys gosodiadau ynni
adnewyddadwy, megis cyfleusterau storio batris neu fiomas.

8.2

Adeiladu Integredig a Domestig

8.2.1 Caiff sawl math o dechnoleg ddomestig adnewyddadwy / carbon isel ei ystyried yn
‘datblygiad a ganiateir’ y gellir ei osod heb fod angen caniatâd cynllunio, er bod cyfyngiadau
penodol o ran maint a lleoliad, a bod adeiladau rhestredig ac eiddo mewn ardaloedd cadwraeth
wedi eu rheoli’n llymach. Bydd angen Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer unrhyw gynigion
sy’n effeithio ar gymeriad neu leoliad adeilad rhestredig, gan gynnwys strwythurau o fewn ei
gwrtil. Cynghorir deiliaid tai sy’n ystyried gosod technoleg adnewyddadwy / carbon isel i gysylltu
ag Adran Gynllunio’r Cyngor am ragor o wybodaeth.
8.2.2 Mae gwybodaeth ynglŷn â hawliau datblygu a ganiateir yng Nghymru wedi ei gosod yn
Atodiad 3 ac mae modd cael rhagor o wybodaeth o’r Porth Cynllunio:
https://www.planningportal.co.uk/wales_cy/info/2/a_oes_angen_caniatâd_arnoch
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9.0

Meini Prawf ar gyfer Penderfynu ar Gynlluniau Ynni Adnewyddadwy

9.1

Trosolwg

9.1.1 Wrth asesu cynigion ar gyfer pob datblygiad ynni adnewyddadwy, bydd y Cyngor yn
ystyried polisi’r cynllun datblygu a phob ystyriaeth faterol arall gan gynnwys Polisi Cynllunio
Cymru a’r Nodiadau Cyngor Technegol perthnasol.
9.1.2 Dylai cynigion ar gyfer datblygiadau ynni adnewyddadwy ystyried fframweithiau gofodol
bob tro y bydden nhw’n berthnasol, gan gynnwys lleoliad Ardaloedd Chwilio Strategol TAN 8 ar
gyfer datblygiadau ynni gwynt ar raddfa fawr ac Ardaloedd Chwilio Lleol ar gyfer datblygiadau
solar ffotofoltäig a nodir yn y CDLl. Ar gyfer pob cynnig parthed ynni adnewyddadwy, bydd yr
amodau’n amrywio yn dibynnu ar raddfa’r cynnig a nodweddion yr ardal ond mae’r wybodaeth y
bydd y Cyngor yn gofyn amdani yn debygol o gynnwys:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

effaith economaidd net, gan gynnwys buddiannau economaidd-gymdeithasol lleol a
chymunedol megis cyflogaeth a chyfleoedd perthnasol o ran busnes a chadwyni
cyflenwi;
graddfa’r cyfraniad at dargedau cynhyrchu ynni adnewyddadwy;
effaith ar allyriadau nwyon tŷ gwydr;
effeithiau cronnol – dylai datblygwyr fod yn glir o ran effeithiau cronnol tebygol sy’n
deillio o’r holl ystyriaethau isod, gan gydnabod mewn rhai ardaloedd y gallai effaith
gronnol datblygiadau ynni sydd eisoes yn bodoli neu wedi eu caniatáu gyfyngu ar y
capasiti i ddatblygu ymhellach;
effeithiau ar gymunedau ac aneddiadau unigol, gan gynnwys effaith weledol ac
amwynder trigolion,
y posibilrwydd o lygredd, sŵn, llwch, dirgrynu, golau’n cael ei adlewyrchu a chysgodion
symudol;
tirwedd ac effeithiau gweledol, gan gynnwys effeithiau ar ardaloedd yr ucheldir a
thiroedd comin;
effeithiau ar y dreftadaeth naturiol, bioamrywiaeth a geoamrywiaeth, gan gynnwys adar
ac ecoleg leol;
effeithiau ar briddoedd llawn carbon;
effeithiau ar fuddiannau amddiffyn;
effeithiau ar ofynion hedfan;
effeithiau ar dwristiaeth, hamdden a mynediad y cyhoedd, gan gynnwys effaith ar
lwybrau ceffyl, llwybrau cerdded a beicio traws gwlad a theithiau golygfaol a nodir yn y
CDLl;
effeithiau ar dir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas
effeithiau ar yr amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys henebion cofrestredig, adeiladau
rhestredig a’u lleoliadau;
effeithiau ar osodiadau telegyfathrebu a darlledu, gan sicrhau yn enwedig nad effeithir
yn andwyol ar gysylltiadau trosglwyddo;
effeithiau ar draffig ffyrdd a diogelwch ar y priffyrdd;
effeithiau ar gefnffyrdd cyfagos;
effeithiau ar hydroleg a hydroddaeareg, yr amgylchedd dŵr a pherygl llifogydd;
yr angen am amodau yn ymwneud â datgomisiynu datblygiadau, gan gynnwys seilwaith
ategol, ac adfer safleoedd;
cyfleoedd i storio ynni, ac
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•

yr angen am rwymedigaeth cynllunio cydnerth i sicrhau bod gweithredwyr yn llwyddo i
adfer safleoedd yn llwyr a chyflawni unrhyw fuddiannau digolledu.

9.1.3. Ar gyfer cynlluniau nad ydynt yn rhan o gwmpas hawliau datblygu a ganiateir ac sydd â
chynhwysedd gosodedig o 10MW neu lai, anogir trafodaethau cynnar gydag Adran Gynllunio’r
Cyngor a fydd o gymorth i amlygu materion allweddol a gânt eu nodi mewn Asesiad
Cynhwysedd a Sensitifrwydd Tirwedd. Bydd angen rhoi sylw i ystyriaethau penodol i’r
datblygiad drwy Asesiad o'r Effaith ar Dirwedd a'r Olygfa, yr Asesiad Effaith Amgylcheddol, a’r
datganiad o ddyluniad y cais.
9.1.4 Bydd angen ystyried yr holl faterion uchod a restrir ym Mharagraff 9.1.2 o ran pob math
o ddatblygiadau ynni adnewyddadwy / carbon isel. Bydd angen rhoi sylw penodol i’r effaith
bosibl ar y dirwedd, y treflun a’r morlun, gan gynnwys goleuadau, offer ategol a chysylltiad grid,
yr amgylchedd naturiol a chadwraeth natur, buddiannau bwyd gwyllt, ardaloedd o ddiddordeb
hanesyddol a diwylliannol, dylunio i leihau “pentyrru”, ac ar ddiwedd oes y datblygiad,
datgomisiynu ac adfer y safle.

9.2

Sensitifrwydd a Chapasiti’r Dirwedd

9.2.1 Bydd modd cloriannu pa mor dderbyniol yw newidiadau i’r dirwedd drwy ddeall cymeriad
y dirwedd. Mae Sensitifrwydd Tirwedd yn cynnwys gallu tirwedd i gynnwys math penodol o
ddatblygiad a’i raddfa heb newid cymeriad y dirwedd. Mae capasiti tirwedd yn rhoi ystyriaeth
bellach i’r gallu hwn drwy ystyried newidiadau i gymeriad y dirwedd.
9.2.2. Dylid nodi nad yw Asesiad o Sensitifrwydd a Chapasiti’r Dirwedd yn disodli Asesiad o'r
Effaith ar Dirwedd a'r Olygfa sy’n ystyried y dirwedd ac effeithiau gweledol cynigion datblygu
unigol, ond mae’n ddull defnyddiol i lywio graddfa a natur datblygiad. (gweler y Canllaw
Cynllunio Atodol ynglŷn â Thirwedd am ragor o wybodaeth).

9.3

Asesiad o'r Effaith ar Dirwedd a'r Olygfa (LVIA)

9.3.1 Gellir mesur yr effaith ar y dirwedd fel newidiadau yng nghymeriad, profiad a/neu werth y
dirwedd ddaearyddol o ganlyniad i newid. Bydd arwyddocâd yr effaith ar yr amgylchedd yn
dibynnu ar nifer o ffactorau gan gynnwys sensitifrwydd y dirwedd a’i dynodiad, a maint y newid
arfaethedig.
9.3.2 Gyda phob math o ynni adnewyddadwy/carbon isel, bydd yr asesiad o’r effaith ar
dirwedd a’r olygfa (gan gynnwys effeithiau ar y dirwedd, morlun, treflun a chymunedau) o’r pwys
mwyaf. Bydd effeithiau ar y nenlinell, golygfeydd a phanoramâu yn ystyriaethau pwysig. Dylid
nodi’r effeithiau hyn mewn cysylltiad â derbynyddion arwyddocaol (trigolion neu gymunedau
lleol) ynghyd â’r dirwedd ehangach yn gyffredinol.
9.3.3 Gall yr effaith ar amwynder gweledol fod yn un goddrychol, ond yn y pen draw gellir ei
fesur fel ymateb pobl i newid yn y cyfuniad o olygfeydd o ganlyniad i newidiadau yn y dirwedd.
9.3.4 Gyda phob cais dylid cyflwyno Asesiad o'r Effaith ar Dirwedd a'r Olygfa priodol, y
mae disgwyl iddo gadw at y canllawiau a roddwyd yn y Canllawiau i Asesiad o'r Effaith ar
Dirwedd a'r Olygfa; Trydydd Argraffiad, Ebrill 2013; cyhoeddwyd gan y Sefydliad Tirwedd a’r
Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol. Dyma safon y diwydiant ar gyfer asesu’r effaith ar
dirwedd a'r olygfa.
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9.3.5 Bydd cwmpas a chynnwys Asesiad o'r Effaith ar Dirwedd a'r Olygfa ar gyfer datblygiad
penodol yn dibynnu ar deipoleg a chyd-destun datblygiad. Dylid gofyn i’r swyddog cynllunio sy’n
ymwneud â’r achos am ganllawiau ynglŷn â pha wybodaeth sydd ei hangen yn rhan o’r
ymgynghoriad cyn ymgeisio.

9.4

Effeithiau Cronnol

9.4.1

Gellir diffinio effaith gronnol fel:
“y newidiadau ychwanegol a achosir gan ddatblygiad arfaethedig ar y cyd â datblygiadau
tebyg eraill neu fel effaith gronnol cyfres o ddatblygiadau, o’u cymryd gyda’i gilydd.”

9.4.2 Pan fo angen Asesiad o’r Effaith Gronnol ar Dirwedd a’r Olygfa, bydd angen asesiad o’r
effeithiau cyfunol ac ychwanegol.
9.4.3 Dylid cynnal asesiadau effeithiau cronnol os oes modd ystyried y datblygiad ar y cyd â
datblygiadau ynni adnewyddadwy eraill, naill ai yn perthyn neu ar wahân i’r datblygiad
arfaethedig, sydd eisoes yn gweithredu, sydd â chaniatâd cynllunio neu lle mae cais cynllunio
wedi ei gyflwyno.
9.4.4 Dylid gofyn i’r swyddog cynllunio sy’n ymwneud â’r achos am ganllawiau ynglŷn â pha
wybodaeth sydd ei hangen yn rhan o’r ymgynghoriad cyn ymgeisio.

9.5

Asesiad Effaith Amgylcheddol

9.5.1 Mae rhai cynigion datblygu ynni adnewyddadwy yn gofyn am Asesiad Effaith
Amgylcheddol o dan Reoliadau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol)
(Cymru a Lloegr) 1999 (a adwaenir fel y ‘Rheoliadau Asesiad Effaith Amgylcheddol’). Mae’r
rheoliadau hyn yn gweithredu Cyfarwyddeb Asesu Effeithiau Amgylcheddol yr UE 85/337/EEC
fel y’i diwygiwyd gan 97/11/EC a 2003/35/EC.
9.5.2 Efallai y bydd angen Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer unrhyw ddatblygiad ynni
adnewyddadwy sy’n dod o dan Atodlen 2 y Rheoliadau, fel y nodir yn Tabl 3. O’r herwydd, nid
yw Asesiad Effaith Amgylcheddol yn orfodol, ond bydd y Cyngor yn darparu ‘barn sgrinio’ ar
gais, gan nodi pa un a oes angen Asesiad Effaith Amgylcheddol, yn seiliedig ar ba un a yw’r
datblygiad yn debygol o arwain at effeithiau amgylcheddol sylweddol. Mae Cylchlythyr
Llywodraeth Cymru 11/99 yn nodi bod effeithiau sylweddol yn fwy tebygol ar gyfer datblygiadau
sydd:
 â phwysigrwydd ehangach na phwysigrwydd lleol;
 mewn lleoliadau neilltuol o sensitif neu agored i niwed;
 ag effeithiau amgylcheddol anarferol o gymhleth sydd o bosibl yn beryglus.
9.5.3 Wrth gloriannu pa mor debygol yw effeithiau sylweddol, bydd y Cyngor hefyd yn ystyried
y trothwyon a’r meini prawf a amlinellir yn y Rheoliadau. Mae Tabl 3 yn amlinellu’r trothwyon a’r
amgylchiadau pryd y byddai o bosib, angen Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer gwahanol
fathau o ddatblygiadau ynni adnewyddadwy. Os na fodlonir y ‘trothwyon a’r meini prawf
perthnasol’ yng Ngholofn 2, ni fydd angen Asesiad Effaith Amgylcheddol ar y cyfan, er efallai y
bydd yn angenrheidiol ar gyfer datblygu mewn ‘ardal amgylcheddol sensitif’ neu yn sgil
cyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru. Os eir y tu hwnt i’r ‘trothwyon a’r meini prawf dangosol’,
bydd hi’n fwy tebygol y bydd angen Asesiad Effaith Amgylcheddol.
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Tabl 3: Trothwyon Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer Datblygiadau Atodlen 2
Math o ddatblygiad

Trothwyon a meini prawf
perthnasol

Trothwyon a meini prawf
dangosol

Gosodiadau diwydiannol i
gynhyrchu trydan, stêm a dŵr
poeth (oni bai eu bod wedi eu
cynnwys yn Atodlen 1)

Mae ardal y datblygiad yn fwy
na 0.5 hectar.

Bydd angen Asesiad Effaith
Amgylcheddol fel arfer ar gyfer
gorsafoedd pŵer sydd angen
cymeradwyaeth Gweinidogion
Cymru, h.y. y rhai ag allbwn
thermol sy’n fwy na 50MW.

Gosodiadau ar gyfer cynhyrchu
ynni trydan dŵr (ynni hydro)

Mae’r gosodiad hwn wedi ei
ddylunio i gynhyrchu mwy na
0.5MW.

Yn ychwanegol at faint ffisegol y
datblygiad, dylid rhoi ystyriaeth
benodol i effeithiau ehangach
posibl ar ecoleg a hydroleg. Mae
hi’n fwy tebygol y bydd angen
Asesiad Effaith Amgylcheddol ar
gyfer datblygiadau newydd sydd
â chynhwysedd cynhyrchu sy’n
fwy na 5MW.

Gosodiadau i ddefnyddio pŵer
gwynt er mwyn cynhyrchu ynni
(ffermydd gwynt)
(i) Mae’r datblygiad yn golygu
gosod mwy na dau dyrbin; neu
(ii) Mae uchder both unrhyw
dyrbin neu uchder unrhyw
strwythur arall yn fwy na 15
metr.

Mae pa mor debygol yw
effeithiau sylweddol fel arfer yn
dibynnu ar raddfa’r datblygiad,
ei effaith weledol, ynghyd ag
effeithiau sŵn posibl.

Mae Asesiad Effaith
Amgylcheddol yn fwy tebygol o
fod yn angenrheidiol ar gyfer
datblygiadau masnachol o bum
tyrbin neu fwy, neu gynhwysedd
cynhyrchu newydd o fwy na
5MW.

Bydd angen hefyd i bob cynnig gydymffurfio â deddfwriaeth a rheoliadau eraill, er enghraifft, y
rhai yn ymwneud â thir comin a’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd.

9.6

Cyswllt Grid

9.6.1 Mewn sawl achos ni fydd manylion technegol cysylltu cynnig datblygiad ynni
adnewyddadwy / carbon isel â’r grid dosbarthu trydan yn ystyriaeth gynllunio. Fodd bynnag,
mewn rhai achosion, bydd angen caniatâd cynllunio ar wahân ar rannau o'r seilwaith cysylltu,
megis is-orsafoedd a chiosgau sy’n rhan o’r cynllun yn ei gyfanrwydd. Argymhellir bod
datblygwyr yn cynnal trafodaethau cychwynnol gyda Gweithredwr y Rhwydwaith Darparu a’r
Cyngor yng nghamau cychwynnol y datblygiad er mwyn canfod ffyrdd o osod seilwaith i gysylltu
â’r grid sy’n osgoi ardaloedd sy’n hynod sensitif o ran tirwedd, ecoleg, diwylliant, hanes neu
archaeoleg. Cysylltiadau tanddaearol fyddai orau, lle bo’n bosibl.

9.7

Effeithiau ar Dreftadaeth Ddiwylliannol a Hanesyddol

9.7.1 Gall tirwedd, morlun a threflun fod â chysylltiadau diwylliannol a hanesyddol sy’n bwysig
i’r gymuned leol, ymwelwyr ac o fudd cenedlaethol ehangach, a dylai cynigion Ynni
Adnewyddadwy ystyried hyn a lliniaru unrhyw effeithiau annerbyniol.
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9.7.2 Gallai cysylltiadau diwylliannol gynnwys gweithiau celf neu lenyddiaeth (yn Gymraeg neu
yn Saesneg) sy’n berthnasol i’r dirwedd, tra gallai nodweddion o bwys hanesyddol gynnwys
henebion, ardaloedd cadwraeth a Pharciau a Gerddi a Thirweddau Hanesyddol cofrestredig.
9.7.3 Bydd gwybodaeth a chyngor pellach ynghylch yr amgylchedd adeiledig hanesyddol ar
gael yng Nghanllawiau Cynllunio Atodol y Cyngor sy’n ymwneud â’r Amgylchedd Hanesyddol.

9.8

Dyluniad a’r gwaith adeiladu

9.8.1 Dylid dylunio datblygiadau ynni adnewyddadwy / carbon isel i leihau amhariad gweledol
gymaint â phosibl. Dylid cyfyngu ar y nifer o adeiladau ategol, ardaloedd storio, offer technegol
ac unedau caeedig a chaniatau’r rheini sy’n angenrheidiol yn unig. Mewn ardaloedd gwledig
dylai traciau mynediad fod o natur wledig ac anamlwg gymaint â phosibl a dylai ceblau trydan
fod o dan y ddaear neu ar bolion pren pan fo hyn yn bosibl.

9.9

Gwastraff

9.9.1 Y DU sy’n gweithredu’r hierarchaeth wastraff. Mae hyn yn gosod dewisiadau
rheoli gwastraff yn nhrefn eu blaenoriaeth amgylcheddol, a’r flaenoriaeth gyntaf yw
lleihau gwastraff.
9.9.2 Mae technolegau ynni adnewyddadwy sydd efallai’n ddibynnol ar wastraff fel porthiant
yn cynnwys:
 Treulio Anaerobig.
 Hylosgi deunyddiau gwastraff yn uniongyrchol mewn Ynni o Weithfa Gwastraff (llosgi).
 Hylosgi tanwydd sy’n deillio o wastraff (e.e. nwy o safleoedd tirlenwi).

9.9.3 Nid yw adfer ynni o wastraff ond yn briodol ar gyfer gwastraff na ellir ei osgoi, ei
ailddefnyddio neu ei ailgylchu gyda llai o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Gall adfer ynni fod
yn ddewis cynaliadwy ar gyfer ymdrin â gwastraff a fyddai fel arall yn mynd i safleoedd
tirlenwi gan greu allyriadau methan.
9.9.4 Mae’n rhaid i’r holl ynni a gynhyrchir mewn safleoedd gwastraff gydymffurfio â
rheoliadau yn ymwneud â diogelu’r amgylchedd, sgil-gynnyrch anifeiliaid, dyletswydd gofal,
iechyd a diogelwch, trin gwastraff a chaniatâd cynllunio lle bo angen.
9.9.5 Mae’r ddyletswydd gofal cyfreithiol yn golygu bod yn rhaid gwneud popeth rhesymol i
gadw gwastraff yn ddiogel gan gynnwys porthiant a sgil-gynhyrchion sy’n deillio o weithfeydd
ynni sy’n defnyddio gwastraff. Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar ymgeiswyr i sicrhau y caiff gwastraff
ei gynhyrchu, ei storio, ei gludo a’i waredu heb niweidio’r amgylchedd, ac ym mhob achos fe
ddylid cael cyngor pellach ynglŷn â thrwyddedu amgylcheddol oddi wrth Cyfoeth Naturiol
Cymru.

9.10

Datgomisiynu / Adfer Safle / Hyd Caniatâd Cynllunio

9.10.1 Disgwylir bod pob cais ynglŷn â datblygiadau ynni adnewyddadwy yn cynnwys amserlen
ddatygomisiynu gytunedig a manylion adferiad ac ôl-ofal y safle. Wrth adfer y safle ar ddiwedd
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ei oes weithredol, yn aml ar ôl 25 mlynedd, disgwylir i’r safle ddychwelyd yn llwyr i’w chyflwr cyn
adeiladu’r offer cynhyrchu ynni adnewyddadwy (e.e. tyrbin/au gwynt). Dylid cael gwared ar bob
datblygiad, seilwaith ategol a thraciau mynediad ac adfer unrhyw briddoedd a llystyfiant yn
briodol. Disgwylir y caeir unrhyw fynediad newydd i gae ac ailblennir gwrychoedd a cheir
gwared ar draciau mynediad neu fe blennir gwair arnyn nhw er mwyn adfer y safle’n llwyr.
9.10.2 Rhagwelir y bydd nifer cynyddol o sefyllfaoedd pan fydd datblygwyr eisiau ail-bweru
ffermydd gwynt hŷn sy’n tynnu at derfyn eu hoes, neu mewn sefyllfaoedd lle byddai tyrbinau
gwynt mwy diweddar yn darparu llawer mwy o ynni, ac mae Polisi Cynllunio Cymru yn rhoi
ystyriaeth i hyn. Er y bydd defnydd presennol o safle fel fferm wynt yn ystyriaeth faterol, creffir yr
un mor fanwl ar safle, graddfa a dyluniad y fferm wynt wedi ei ailbweru er mwyn sicrhau
cysondeb wrth wneud penderfyniadau. Y datblygwr fydd yn gyfrifol am ddangos y rhesymau
pam y mae’r datblygiad newydd wedi ei ailbweru’n dderbyniol.

9.11

Diogelwch Safle / Diogelwch / Goleuo

9.11.1 Ni ddylai unrhyw fesurau diogelwch achosi niwed gweledol i gymeriad yr ardal leol.
Mewn ardaloedd gweledig fel y rhai a geir ledled Powys, dylid cadw goleuadau i isafswm ac os
oes angen, lle bo gofyn, dylai fod yn olau isgoch at ddibenion hedfan.

9.12

Buddiannau a pherchnogaeth gymunedol

9.12.1 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cefnogi cydweithio rhwng datblygwyr masnachol
cynlluniau ynni adnewyddadwy a sefydliadau cymunedol. Os yw cynnig yn dderbyniol o ran
defnydd tir ac y rhoddir caniatâd, efallai yr hoffai’r Cyngor drafod i sicrhau buddiannau
cymunedol drwy rwymedigaethau cynllunio.
9.12.2 Ni ddylai buddiannau cymunedol ar ffurf cyfraniadau ariannol ddylanwadu ar y broses o
wneud penderfyniadau (Polisi Cynllunio Cymru 10 - para 5.9.22), fodd bynnag, lle bo’n briodol,
efallai y byddai datblygwyr mewn sefyllfa i gynnig buddiannau i helpu i liniaru unrhyw
oblygiadau negyddol ac i sicrhau bod y gymuned yn elwa ar y datblygiad.
9.12.3 Gall buddsoddiad cymunedol mewn cynlluniau ynni adnewyddadwy, neu berchnogaeth
o’r cyfryw gynlluniau, roi hwb y mae ei angen yn ddirfawr ar economïau lleol a galluogi
cymunedau i gynhyrchu eu hynni eu hunain a rheoli sut y bydden nhw’n gwario’r enillion
ariannol.
9.12.4. Mae Llywodraeth Cymru yn gefnogol o berchnogaeth leol a chymunedol o gynlluniau
ynni adnewyddadwy a charbon isel ac yn disgwyl i bob cynllun ynni adnewyddadwy fod ag elfen
o berchnogaeth leol erbyn 2020, gyda tharged o gynhwysedd gosodedig o 1GW mewn
perchnogaeth leol erbyn 2030.
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Atodiad 1: Ardaloedd Chwilio Lleol ar gyfer Ffermydd Solar Ffotofoltäig
Mae’r angen i nodi Ardaloedd Chwilio Lleol (AChLl) yn deillio o’r Pecyn Cymorth a’r Llythyr
Gweinidogol ym mis Rhagfyr 2015. Mae’r Atodiad hwn yn crynhoi sensitifrwydd y dirwedd i
ddatblygiad ynni fferm solar ffotofoltäig unigol ar gyfer pob AChLl ym Mhowys. Llywir y
canlyniadau a’r capasiti posibl gan Landscape Sensitivity Study for Solar Farm Development
(LSS), a gomisiynwyd gan Enplan gan y Cyngor ym mis Chwefror 2017.
Mae pob categori o sensitifrwydd cyffredinol tirwedd i ddatblygiad fferm solar ffotofoltäig wedi’i
ddiffinio fel y nodir yn Nhabl A1.
Tabl A1: Categorïau Sensitifrwydd Tirwedd
Lefel
Sensitifrwydd

Uchel Iawn

Uchel

Canolig-Uchel

Canolig

Canolig-Isel

Isel

Diffiniad

Mae nodweddion a rhinweddau allweddol y dirwedd
yn hynod agored i newid gan y math o ddatblygiad.
Nid oes potensial i leoli’r math o ddatblygiad.
Mae nodweddion a rhinweddau allweddol y dirwedd
yn agored i newid gan y math o ddatblygiad. Nid
oes llawer o botensial o gwbl i leoli’r math o
ddatblygiad.
Mae’r rhan fwyaf o nodweddion a rhinweddau
allweddol y dirwedd yn agored i newid gan y math o
ddatblygiad. Nid oes llawer o botensial i leoli’r math
o ddatblygiad.
Mae rhai o nodweddion a rhinweddau allweddol y
dirwedd yn agored i newid gan y math o
ddatblygiad. Ceir rhywfaint o botensial i leoli’r math
o ddatblygiad.
Mae ychydig o nodweddion a rhinweddau allweddol
y dirwedd yn agored i newid gan y math o
ddatblygiad. Ceir potensial i leoli’r math o
ddatblygiad.
Nid yw dim o nodweddion a rhinweddau allweddol y
dirwedd yn agored i newid gan y math o
ddatblygiad. Ceir potensial clir i leoli’r math o
ddatblygiad.

Ategir yr asesiad o sensitifrwydd y dirwedd gan drafodaeth naratif ar y materion allweddol sydd
wedi pennu’r canlyniad o ran sensitifrwydd a diffinio’r dyfarniadau ynghylch lle ym mhob AChLl
y gellid bod capasiti i ddatblygu fferm solar posibl a chapasiti y potensial hwnnw, yn ôl y tri math
o deipoleg datblygu.
Mae’r asesiad capasiti yn eang iawn o ran ei ddull ac nid yw’n ddiffiniol. Mae’n seiliedig ar
asesiad o arwynebedd posibl, er enghraifft rhan o waelod dyffryn penodol, a chyfrifiad o
arwynebedd datblygiad fferm solar yn yr ardal hon y gellid ymgymryd ag ef heb effaith weledol
annerbyniol ar y dirwedd.
Mae’r asesiad lefel uchel hwn i’w brofi ar y cam cais cynllunio, o ran ble a faint o ddatblygiad
sydd o bosibl yn dderbyniol, ond mae’r tabl isod, wedi’i lywio gan yr Astudiaeth Sensitifrwydd
Tirwedd yn rhoi canllawiau, neu arweiniad, o ran lleoliad a maint.
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AChLl - SA: BACHRYDRADA
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
2km i’r dwyrain o Dregeiriog

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud copïau ychwanegol heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

2.3km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Tir pori llwyfandir ar yr ucheldir y mae’n bosibl ei weld o
uwchben, tua 400m AOD.
Topograffi cymhleth ar yr ymyl ddeheuol a thu hwnt iddi ond
topograffi symlach fel llwyfandir mwy gwastad o fewn yr AChLl.
Ar raddfa ganolig i fawr. Rhywfaint o amgáu gweledol gan
goedwig yn nwyrain yr AChLl, y cyfan yn dir pori wedi’i ledwella gyda rhywfaint o rostir/gweundir o fewn y mân ddyffryn
cwrs dŵr yn y gorllewin a’r gwrychoedd yn y caeau mwyaf
dwyreiniol. Mae’n bosibl ei weld o dir uchel Foel Rhiwlas a
Craig-yr-hwch yn union i’r de a chan Fynyddoedd y Berwyn
sy’n bellach i ffwrdd (11km i’r gorllewin).

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig i Uchel
Sylwadau am y Dirwedd:

Y rhan orllewinol yw’r mwyaf fel llwyfandir, wedi’i guddio’n dda
ar y cyfan o’r tirweddau is o amgylch ond yn agored o uwchben
Foel Rhiwlas i’r de a Mynyddoedd y Berwyn i’r gorllewin.
Mae’r rhan ddwyreiniol yn elwa ar rywfaint o orchudd gweledol
gan flociau coedwigaeth, o fewn yr AChLl a’r tu allan iddi, a
rhai perthi wrth ffiniau ymylon caeau.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Mae’n ymddangos bod y rhannau mwyaf addas ar gyfer solar
yn y rhan ddwyreiniol yn amodol ar effaith weledol ar lwybr
cerdded Llwybr Ceiriog yn y pellter sy’n croesi’r AChLl
ddwywaith ac effeithiau gweledol posibl eraill.

Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW).
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AChLl - SB: ABERTRIDWR
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
3km i’r dwyrain o Lyn Efyrnwy

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

3.7km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Dwy grib fryniog gyfochrog tua 350-540m AOD.
Dwy grib fryniog gyfochrog hir, cyd-destun coedwigo cryf i
ffiniau llawer o’r AChLl. Ar grib ogleddol yr AChLl ceir tir pori
wedi’i led-wella a Thir Mynediad Agored (Tir Agored a Thir
Comin).

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Tirwedd ar raddfa fawr. Mae rhannau o’r grib ogleddol wedi’u
hamgáu yn weledol oherwydd y topograffi a’r goedwigaeth
gyfagos.
Mae’r llethrau pori sy’n wynebu’r de hefyd wedi’u lled-wella ond
mae’r ardal ogleddol sydd wedi’u hamgáu yn agored yn
weledol.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Yn amodol ar wrthdaro â’r Tir Mynediad Agored a’r effeithiau ar
amwynderau cyhoeddus, mae ardaloedd sydd i ffwrdd o’r
llethrau ar y grib ogleddol yn cynnig rhywfaint o botensial ar
gyfer datblygiad fferm solar ffotofoltäig ar raddfa fach.
Mae rhywfaint o botensial i’r grib ddeheuol ond mae’r llethrau
sy’n wynebu’r de yn agored yn weledol ac yn llai addas.

Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW).
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Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

AChLl - SC: FFRIDD LLWYDIARTH
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
2km i’r gogledd o Ddolanog

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

1km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Tir pori bryniog ar yr ucheldir, tua 250-300m AOD.
Tir pori bryniog ar yr ucheldir, wedi’i wella a’i led-wella.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig - Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Copaon agored ac yn ei groesi ceir stribed o goedwigaeth sy’n
aeddfedu ar raddfa ganolig â chaeau ar raddfa lai ag iddynt
berthi da o’u cwmpas ar y llethrau is. Nid yw wedi’i chysylltu’n
weledol yn arbennig o dda i dirweddau cyfagos, y rhan fwyaf
o’r copaon yn agored.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Nid oes llawer o botensial neu ddim potensial i’r copaon
agored ar raddfa fwy gan eu bod yn agored yn weledol o
dirweddau cyfagos. Ceir rhywfaint o botensial i osod datblygiad
solar ar yr ardaloedd is o dir pori â pherthi o’u cwmpas yn
amodol ar asesiad manwl o’r effeithiau gweledol ac ar y
dirwedd.
Mae Llwybr Cenedlaethol Glyndŵr yn croesi’r tir is yn yr AChLl
a byddai angen i unrhyw gynigion sicrhau na cheir unrhyw
effeithiau gweledol sylweddol ar ddefnyddwyr y llwybr cerdded
pellter hir hwn.

Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm solar
ar raddfa fach (5-10MW).
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AChLl – SD: DOMGAY
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
1km i’r gogledd-orllewin o Landrinio

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

0.6km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Tir amaethyddol cymysg ar dir isel.
Caeau amaethyddol cymysg ar dir isel ar raddfa ganolig, sy’n
cynnwys rhai defnyddiau âr. Strwythur gwrychoedd da ar
draws y rhan fwyaf o rannau’r AChLl ynghyd ag ambell res o
goed gwrychoedd.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Tirwedd ar raddfa ganolig. Mae’r AChLl wedi’i rhannu yn ddwy
ran gan Lôn Hendre (ffordd dosbarth C). I’r gogledd mae’r
caeau ar raddfa ganolig â pherthi ond â llai o goed
gwrychoedd, i’r de mae’r coed gwrychoedd yn aml â rhai
llinellau o goed gwrychoedd. Mae’n bosibl y bydd y golygfeydd
o Fryn Breidden wedi eu cuddio’n rhannol gan y llystyfiant hwn.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Cysylltiad gweledol hir â Bryn Breidden 4km i’r de ond fel arall
nid oes llawer o gysylltiadau gweledol â thirweddau eraill.

Argymhelliad:

Potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotofoltäig ar
raddfa ganolig o hyd at 25MW.
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Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

AChLl SE: TAL-Y-BONT
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
2km i’r gogledd-ddwyrain o’r Trallwng

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

1.1km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Tir amaethyddol cymysg isel.
Caeau amaethyddol cymysg a gwastad ar raddfa ganolig ar dir
isel, gan gynnwys rhai defnyddiau âr. Strwythur perthi
cymharol wan ond â llystyfiant mwy sylweddol ar hyd llwybr
Afon Hafren a’r rheilffordd segur.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig - Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Tirwedd ar raddfa ganolig i fawr. Mae rhan ddeheuol yr AChLl
yn agos i Gefn Digoll a hefyd i’r A483 a’r A458 a fyddai'n
cynnig cyfleoedd ar gyfer golygfeydd lleol.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Yn y rhan ogleddol ceir rhagor o orchudd gan lystyfiant a
byddai wedi’i guddio’n fwy o fannau gweld golygfeydd lleol.
Cysylltiadau gweledol â Bryn Breidden, Cefn Digoll a bryniau
coediog wrth ymyl yr A483.

Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW).
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Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

AChLl SF: BRYN HELDRE
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
6km i’r dwyrain o’r Trallwng

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

0.9km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Tir pori llwyfandir ucheldir, tua 350m AOD.
Tirwedd llwyfandir ucheldir, bryniog ar raddfa ganolig. Tir pori
wedi’i led-wella mewn Tir Mynediad Agored yn y rhan ogleddol,
tir pori wedi’i wella yn y rhan ddeheuol â ffensys, gwrychoedd
wedi’u gwasgaru/torri, coetir wedi’i gyfyngu i’r dyffrynnoedd
bach. Aneddiadau ffermydd gwasgaredig. Tir agored ond nid
oes llawer o gysylltiadau gweledol â thiroedd ucheldir eraill ac
nid yw’n weladwy o’r iseldir cyfagos lle ceir aneddiadau.

Sensitifrwydd Tirwedd
Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Mae’r Tir Mynediad Agored (Tir Comin) yn yr AChLl, i’r gogledd
o’r ffordd sy’n rhannu’r AChLl yn dir pori agored wedi’i ledwella ar raddfa fawr.
Mae gweddill y tir, gan gynnwys hwnnw sydd y tu allan i’r OAL
i’r gogledd o’r ffordd, wedi’i ynysu yn weledol o’r dirwedd
ehangach, heblaw am olygfeydd yn y pellter o AHNE Bryniau
Swydd Amwythig (5.5km i’r de-ddwyrain), oherwydd ei fod yn
llwyfandir uchel ar y cyfan.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Gallai datblygiad solar effeithio ar y statws Tir Mynediad
Agored.
Tir pori cyson wedi’i wella i gyd, heblaw am yr OAL, ond heb
lawer o orchudd gan goed na pherthi i ddarparu sgrinio lleol.
Yn sgil hyn, mae’r AChLl yn agored yn weledol o fewn ei gyddestun uniongyrchol. Mae un dyffryn bach yn ne-ddwyrain yr
AChLl wedi’i amgáu yn fwy ond mae iddo ochrau serth a gall
fod yn amhosibl ei ddefnyddio yn ffisegol.
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Argymhelliad:

Potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotoltäig ar
raddfa ganolig o hyd at 25MW.
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Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

AChLl SG: PENFFORDD-LAS
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
1km i’r dwyrain o Benffordd-las

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

14.4km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Ymyl llwyfandir bryniog, tua 400-450m AOD.
Ymyl llwyfandir bryniog a bylchog. Mae Fferm Wynt Carno o
fewn rhan gogledd-orllewinol yr AChLl wedi’i lleoli ar y Tir
Mynediad Agored ar rostir agored (Tir Agored a Thir Comin).
Ceir gorchudd coedwigaeth sylweddol o fewn yr AChLl ac wrth
ei hymylon, wedi’i fritho â thir pori wedi’i wella ar hyd ymyl y
llwyfandir.
Rhostir ucheldir agored i’r gogledd o’r goedwigaeth.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Cysylltiadau gweledol cryf â thirweddau Dylife a Chlywedog.
Mae llawer o’r AChLl yn y gorllewin wedi’i goedwigo ond gallai
fod potensial yn yr ardaloedd coedwig â newid rheolaeth tir
priodol, yn amodol hefyd ar Fferm Wynt Carno III, sydd wedi
cael caniatâd ond nid yw wedi ei hadeiladu hyd yn hyn. I’r
gogledd o’r fforestydd hyn mae’r llwyfandir yn rhostir agored,
Tir Mynediad Agored ac arno Fferm Wynt weithredol Carno. I’r
dwyrain, yn Waun Garno, mae’r tir hefyd yn rhostir agored ac
yn Dir Mynediad Agored.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Mae’r rhostir agored yn dirwedd sy’n fwy agored i effaith.
Mae’n bosibl bod rhywfaint o botensial i rai caeau y tu allan i’r
Tir Mynediad Agored yn y dwyrain yn amodol ar asesiad
manwl o’r effeithiau, gan sicrhau na fyddai effeithiau cronnol
sylweddol â’r seilwaith hwn. Mae’n bosibl bod rhywfaint o
botensial i’r de o’r fforestydd, ym Mawnog Bryn-glas er
enghraifft.
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Argymhelliad:

Ceir potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotoltäig ar
raddfa ganolig o hyd at 25MW.
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Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

AChLl SH: TREFEN
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
1km i’r dwyrain o Drefeglwys

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

0.9 km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Tir amaethyddol isel, defnydd cymysg
Tir pori gwastad, isel ar raddfa ganolig wedi’i amgáu, â rhai
caeau â defnydd âr. Mae gwrychoedd wedi eu cadw’n dda a
choed perthi gwasgaredig yn amgylchynu y rhan fwyaf o’r
caeau siâp afreolaidd. Ceir rhagor o lystyfiant sylweddol ar hyd
llwybr Afon Trannon.
Tir i’r gogledd o’r afon sy’n codi i Goedwig y Parc, sy’n fwy
agored.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Ceir rhywfaint o gysylltiad gweledol â thir uwch i’r de, y
gorllewin a’r gogledd-orllewin.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Mae cymeriad isel ac wedi ei amgáu yn lleol llawer o’r
AChLl hwn yn golygu bod potensial iddi fod yn addas ar
gyfer datblygiad solar, er gwaethaf gwerth LANDMAP
Rhagorol y dirwedd hon am Gyfanrwydd a Phrinder Tirwedd
Hanesyddol.
Mae’r tir sy’n codi i’r gogledd o’r afon ger Coedwig y Parc o
bosibl yn fwy sensitif gan ei fod yn agored yn weledol.

Argymhelliad:

Potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotofoltäig ar
raddfa ganolig o hyd at 25MW.
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Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

AChLl SI: GLYNHAFREN
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
1.5km i’r de o Lyn Clywedog

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

2.3 km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Crib gromennog hir, tua 350-450m AOD.
AChLl cul sydd ar ran o grib gromennog hir. Tir pori wedi’i
wella a’i led-wella wedi’i ffensio yn bennaf gyda rhywfaint o
rostir lled-naturiol a Thir Mynediad Agored (Tir Agored) ym
Mryn Mawr. Blociau coedwigaeth bach o bryd i’w gilydd a
mannau coedwigo ar hyd yr ymyl ddeheuol.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Yn agored yn weledol â chysylltiadau gweledol cryf â
thirweddau i’r de a’r de-orllewin â’r copaon yn agored i
olygfeydd o’r tir uchel o amgylch Llyn Clywedog.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Mae rhannau uwch yr AChLl yn agored ac i’w gweld o
ardaloedd eang o dirweddau cyfagos. Mae rhai rhannau mwy
cuddiedig o’r AChLl tuag at yr ymyl ddeheuol isaf lle mae’r
bryncyn is, tonnau yn y tir a’r amgáu gweledol gan yr
ardaloedd coedwigaeth cyfagos yn rhoi rhywfaint o botensial
graddfa fach.

Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW) i ffwrdd o’r copaon a
lle mae’r goedwigaeth gyfagos yn eu cuddio yn weledol i
ryw raddau.
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AChLl SJ: BRYN BLAEN
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
2km i’r gogledd-orllewin o Langurig

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

3.2 km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Ucheldir â mân fryniau, tua 400-440m AOD.
Llwyfandir ucheldir â mân fryniau ag un nodwedd dyffryn fwy
amlwg. Cymysgedd o dir pori lled-naturiol wedi’i led-wella a thir
pori wedi’i wella a’i amgáu â ffensys, blociau coedwigaeth
gwasgaredig ar raddfa fach. Rhywfaint o Dir Mynediad Agored
(Tir Agored) yn ogystal â’r rhostir lled-naturiol.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Yn agored i rai golygfeydd o’r tir uchel o amgylch o fewn cyddestun y llwyfandir ond mae’r llwyfandir, i ffwrdd o’r ymylon,
wedi’i guddio oddi wrth dirweddau is cyfagos.
Mae llethrau’r bryniau ar hyd yr ymylon dwyreiniol a deorllewinol yn agored i rai golygfeydd lleol o’r tir is cyfagos, ond
gweddol brin yw’r rhain. Mae’r rhannau llwyfandir canolog a’r
llethrau sy’n wynebu’r de yn y dyffryn canolog wedi eu cuddio
yn eithaf da o safbwynt gweledol, yn gyffredinol. Mae llawer o’r
tir a ddefnyddir fel tir pori cymharol ddwys yn llai addas ar gyfer
datblygiad solar na’r rhostir lled-naturiol a’r tir pori wedi’i ledwella.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Mae Llwybr Marchogaeth Tywysog Llywelyn (taith ranbarthol)
yn croesi’r AChLl a dylai cynigion datblygu sicrhau na fyddai
unrhyw effeithiau gweledol sylweddol ar ddefnyddwyr.
Yr AChLl yw safle Fferm Wynt Bryn Blaen sydd wedi cael
caniatâd a dylai cynigion manwl geisio sicrhau na fyddai
unrhyw effeithiau cronnol sylweddol gyda’r seilwaith hwn.
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Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW).
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Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

AChLl SK: BRYN TITLI
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
1.5km i’r de-ddwyrain o Langurig

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

8.4 km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Llwyfandir bryniog ar yr ucheldir, tua 400-480m AOD.
Llwyfandir bryniog ar yr ucheldir â’r topograffi ar oleddf tua’r
dwyrain gydag un nodwedd dyffryn gwahanol (blaenddyfroedd
Afon Dulas). Rhannau mawr o rostir lled-naturiol sy’n bennaf
yn Dir Mynediad Agored (Tir Agored yn bennaf) a hefyd
rhannau mawr o dir pori wedi’i led-wella â ffens o’i amgylch.
Rhai blociau coedwigaeth o fewn yr AChLl ac yn gyfagos iddi.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig - Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Tirwedd ar raddfa fawr-canolig. Mae’r ymyl orllewinol uwchben
Dyffryn Gwy â chysylltiadau gweledol cryf â thirweddau ar yr
ucheldir i’r gorllewin o’r dyffryn ond mae’r ymylon gorllewinol
a’r dyffryn wedi eu cuddio llawer mwy yn weledol heb
gysylltiadau gweledol cryf. Mae Fferm Wynt Bryn Titli yn
rhannol o fewn yr AChLl ar yr ymyl ddeheuol.
Mae’r hanner gorllewinol o Ansawdd Golygfeydd LANDMAP
Uchel ac mae’n fwy addas na’r rhan i’r dwyrain oherwydd
nodweddion cynhenid y dirwedd ac oherwydd ei bod yn agored
yn weledol i’r tirweddau uchel i’r gorllewin o Ddyffryn Gwy.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Mae’n bosibl y bydd gan yr hanner gorllewinol rywfaint o
botensial ar gyfer datblygiad solar. Mae’r hanner dwyreiniol, â’i
dopograffi wedi’i lunio o amgylch blaen dyffryn Afon Dulas, yn
gymharol guddiedig mewn cyd-destun gweledol, a gallai
presenoldeb blociau coedwigaeth roi rywfaint o sgrinio.
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Argymhelliad:

Dylai cynigion sicrhau nad oes unrhyw effeithiau cronnol
sylweddol nac effeithiau gweledol â Fferm Wynt Bryn Titli a’i
seilwaith cysylltiedig.
Potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotofoltäig (hyd
at 25MW) i ffwrdd o ymyl orllewinol a chornel ogleddorllewinol mwy sensitif yr AChLl.
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AChLl SL: WAUN DDUBARTHOG
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
I’r gogledd o Fwlch y Sarnau

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

20.5 km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Llwyfandir bryniog ar yr ucheldir a dyffryn llydan, tua 330500m AOD.
Llwyfandir bryniog ar yr ucheldir i ffwrdd o ochrau dyffryn llydan
Cwm Marteg. Mae’r ardaloedd llwyfandir ar yr ucheldir yn dir
pori wedi’i wella’n rhannol, ac wedi’i ffensio, ar raddfa fawr a
rhostir rhannol agored sy’n bennaf hefyd yn Dir Mynediad
Agored (Tir Agored) ac ardaloedd sylweddol o goedwigaeth
ond â chysylltiadau gweledol o bellter hir yn unig â thirweddau
uchel eraill. Gellir gweld i mewn i’r dyffryn o’r de ond fel arall
mae wedi ei guddio yn weledol ac yn dir pori wedi’i wella â
gwrychoedd ar raddfa fawr a choedwigaeth. Mae blaen y
dyffryn wedi’i anrheithio gan weithgareddau rasio motocross.
Mae Fferm Wynt P&L wrth yr ymyl ogleddol.

Sensitifrwydd Tirwedd
Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Ceir potensial ar draws llawer o’r AChLl heblaw am yr ymyl
ogleddol, oherwydd gwerth cynhenid y rhostir agored, Tir
Mynediad Agored a’r posibilrwydd y byddai effeithiau cronnol â
Fferm Wynt P&L a’i seilwaith cysylltiedig, yn ogystal ag ochrau
dyffryn Cwm Marteg lle mae’r rhain yn cwrdd ag ymyl y
llwyfandir.
Yng Nghwm Marteg gallai datblygiad solar sydd wedi ei leoli’n
dda gael ei gynnwys yn llwyddiannus yn y dirwedd fel y’i gwelir
o bentref Bwlch y Sarnau.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Dylai’r lleoliad sicrhau nad oes unrhyw effeithiau gweledol o
bwys ar dderbynwyr yn y pentref neu’n agos ato nac ar
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ddefnyddwyr Llwybr Glyndŵr (Llwybr Cenedlaethol) sy’n croesi
ymyl ddeheuol yr AChLl.
Ar y llwyfandir ar hyd cefn ymyl ddwyreiniol y dyffryn ceir
potensial o amgylch y blociau coedwigaeth ar Fryn Brondrefach.

Argymhelliad:

Potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotoltäig ar
raddfa fawr o (hyd at 50MW) i ffwrdd o’r ymyl ogleddol,
ochrau’r dyffryn ac ymyl y llwyfandir.
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AChLl SM: DRYSGOL
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
3.5km i’r gogledd o Raeadr Gwy

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

4.3 km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Llwyfandir bryniog ar dir yr ucheldir, tua 350-475m AOD.
Llwyfandir bryniog ar yr ucheldir â bryniau crwn wedi’u hollti
gan fân ddyffryn Marcheini Fawr. Ar y cyfan, rhostir llednaturiol a thir pori wedi’i led-wella ac wedi’i ffensio. Tir
Mynediad Agored (Tir Agored) ar draws llawer o’r rhostir.

Sensitifrwydd Tirwedd
Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Mae’r ymyl orllewinol a phen uchaf y llwyfandir yn y golwg o dir
uchel i’r gorllewin i Ddyffryn Gwy ond ceir ardaloedd tir pori
wedi’i led-wella mwy cuddiedig yn weledol yn y dwyrain.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Ceir rhywfaint o botensial yn yr AChLl hon ar y tir pori wedi’i
led-wella sy’n fwy cuddiedig yn weledol yn rhan ddwyreiniol yr
AChLl, i ffwrdd o ymyl mwy sensitif yn weledol Dyffryn Gwy a’r
tu allan i’r tir pori Tir Mynediad Agored lled-naturiol a mân
ddyffryn sensitif Marcheini Fawr.

Argymhelliad:

Potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotofoltäig ar
raddfa ganolig (hyd at 25MW).
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AChLl SN: BWLCH Y SARNAU
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
1km i’r de-orllewin o Fwlch y Sarnau

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

3.4 km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Tir bryniog â bryniau â chopaon crwn a llawr dyffryn
gwastad, tua 320-470m AOD.
Tir bryniog â bryniau â chopaon crwn â llawr dyffryn gwastad
(Moelfre) i’r gorllewin. Tir pori wedi’i wella a’i led-wella ac wedi’i
ffensio ar raddfa fawr ar rai llethrau a chopaon ond fel arall
rhostir lled-naturiol sy’n Dir Mynediad Agored (Tir Agored) ar y
llethrau a holl lawr gwastad y dyffryn yn yr AChLl fach hon.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig - Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Mae’r llethrau a’r copaon yn weladwy iawn o’r tirweddau ag
aneddiadau o amgylch. Mae Llwybr Glyndŵr (Llwybr
Cenedlaethol) yn teithio trwy’r rhan ddwyreiniol o amgylch
Llan-fraith.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Gallai fod rhywfaint o botensial i ffwrdd o’r llethrau a’r copaon
sy’n weladwy, y rhostir lled-naturiol a’r Tir Mynediad Agored.
Gallai hyn gynnwys tir i’r de o’r gilffordd a dylai sicrhau nad oes
unrhyw effeithiau gweledol sylweddol ar ddefnyddwyr Llwybr
Glyndŵr.

Argymhelliad:

Rhywfaint o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW).
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AChLl SO: LLANDEGLAU RHOS
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
1.5km i’r de o Landeglau

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

8 km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Bryniau geirwon a nodwedd dyffryn eang, tua 250-430m AOD.
Ceir creigiau geirwon Llandeglau ar hyd ymyl ogleddol yr
AChLl, fel arall, mae’n rhan o ddyffryn eang rhwng y tir uwch
cyfagos ac mae’n weladwy o ymyl orllewinol ucheldir Coedwig
Maesyfed a Bryn Gwaun-cest i’r de. Tir defnydd cymysg o dir
pori lled-naturiol, wedi’i led-wella a thir pori wedi’i wella â rhai
blociau o goedwigaeth sy’n cuddio’r rhan honno yn weledol i
ryw raddau. Rhywfaint o Dir Mynediad Agored (Tir Agored a
Thir Comin).

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Tirwedd ar raddfa amrywiol ond yn ganolig yn gyffredinol ond
ar raddfa fach o amgylch y llethrau dwyreiniol is.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Gallai fod rhywfaint o botensial ar gyfer datblygiad solar ar
raddfa fach o fewn y tir pori ar raddfa fwy ac yn agos i’r blociau
o goedwigaeth a allai ddarparu rhywfaint o sgrinio defnyddiol
mewn man sydd fel arall yn weladwy o dirweddau uwch a
sensitif cyfagos.

Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW) i ffwrdd o’r copaon, y
tirweddau ar raddfa fach a lle gallai’r goedwigaeth
guddio’r safle i ryw raddau.
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AChLl SP: BRYN GILWERN
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
2.5km i’r gogledd-orllewin o Pont-ffranc

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

4.5km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Bryniad crwn, tua 350-420m AOD.
Cyfres o fryniau crwn â defnydd tir cymysg o rostir lled-naturiol,
tir pori wedi’i wella a’i led-wella ac wedi’i ffensio ar raddfa fawr.
Mae’r rhostir yn Dir Mynediad Agored (Tir Agored a Thir
Comin).

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Mae’r AChLl yn weladwy o dirweddau uchel a sensitif eraill,
ond nad ydynt yn gyfagos i’r AChLl, ond hefyd mae’r ymylon yn
weladwy yn rhannol o’r ardaloedd is ag anheddiadau ynddynt
i’r dwyrain a’r gorllewin.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Gallai fod rhywfaint o botensial ar gyfer datblygiad solar ar
raddfa fach i ffwrdd o’r llethrau sy’n weladwy ac o’r ardaloedd o
rostir agored/Tir Mynediad Agored sy’n fwy tebygol o fod yn
agored i effaith. Gallai safleoedd llai o’r fath fod ar y rhannau
mwy gwastad o’r copaon lle mae’r safleoedd hyn yn llai
gweladwy o’r dirwedd is ag aneddiadau arnynt ac nad ydynt yn
amlwg iawn o’r tirweddau uwch sy’n bellach i ffwrdd.

Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW) i ffwrdd o’r Tir
Mynediad Agored a’r llethrau sy’n weladwy.

_____________________________________________________________________________________
Cyngor Sir Powys

52

Cynllun Datblygu Lleol Powys– Canllaw Cynllunio Atodol Ynni Adnewyddadwy

AChLl SQ: NANT FAWR
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
2km i’r gogledd o Gapel Isaf

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

2.3km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Ucheldir eithaf bryniog a llethrau, tua 300-410m AOD.
Tirffurf cymhleth sy’n cynnwys ucheldir eithaf bryniog â llethrau
serth o amgylch dyffryn troellog Nant Fawr. Rhywfaint o rostir
lled-naturiol a Thir Mynediad Agored (Tir Agored a Thir
Comin), ond yn bennaf tir pori wedi’i led-wella a’i ffensio ar
raddfa fawr ar y rhannau uchaf a thir pori â gwrychoedd ar
raddfa ganolig ar y llethrau â rhywfaint o goetir collddail. Mae
Coedwig Brycheiniog yn rhoi cefndir coedwigo pendant i’r
AChLl yn y golygfeydd o’r gorllewin.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig
Sylwadau am y Dirwedd:

Mae topograffi cymhleth yr AChLl yn pennu pa mor weladwy
ydyw o’r gorllewin, ac mae’r AChLl yn gwbl guddiedig gan
Goedwig Brycheiniog i’r dwyrain. Mae’r rhannau o’r llwyfandir
uwch yn eithaf bryniog felly gallai fod potensial i rywfaint o
ddatblygiad solar lle mae’r tirffurf yn darparu lefelau da o
amlygrwydd gweledol.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Byddai rhannau mwy amlwg o’r tirffurf llwyfandir bryniog yn
debygol o fod yn anaddas gan gynnwys y rhostir Mynediad
Agored yn y gogledd.
Mae llethrau serth y dyffryn, er eu bod yn rhannol guddiedig o’r
dirwedd eang, yn annhebygol o gael eu datblygu heb achosi
niwed i’r dirwedd leol a niwed gweledol.

Argymhelliad:

Ychydig o botensial yn unig ar gyfer datblygiad fferm solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (5-10MW) ar hyd yr ymylon
dwyreiniol â’r goedwigaeth gyfagos ond i ffwrdd o’r Tir
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Mynediad Agored a’r ucheldir ac ochrau’r dyffryn sy’n
weladwy.
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AChLl SR: BRYN LLANDYFALLE
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
2km i’r dwyrain o Gapel Isaf.

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

4.9km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Bryniau crwn a phantiau, tua 300-370m AOD.
Tirffurf â bryniau a phantiau gan gynnwys copaon crwn ac yn
cynnwys Comin Llandyfalle a safle bryngaer Twyn y Gaer,
ynghyd â dyffryn graddol Nant Dulas. Rhostir agored eang a
Thir Mynediad Agored (Tir Comin) ar draws Bryn Llandyfalle,
ond fel arall tir pori wedi’i led-wella a’i wella â gwrychoedd i
ffwrdd o’r copaon â rhywfaint o sgrinio gan goetir collddail.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig - Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Mae Comin Llandyfalle a Twyn y Gaer yn fwy amlwg o
dirweddau cyfagos ond mae’r dyffryn yn llawr mwy cuddiedig.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Ceir rhywfaint o botensial ar gyfer datblygiad solar yn nyffryn
Nant Dulas ac ar ochrau’r dyffryn, ond dylai hyn sicrhau na
fyddai unrhyw effaith sylweddol ar y dirwedd na niwed
gweledol i Gomin Llandyfalle a’i ddefnyddwyr.

Argymhelliad:

Ceir potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotofoltäig
ar raddfa ganolig (o hyd at 25MW) i ffwrdd o’r copaon crwn
a Chomin Llandyfalle.
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AChLl SS: BRYN CAMLO
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
4km i’r gogledd-ddwyrain o Raeadr Gwy.

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

9.9km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Bryniau tonnog a llethrau rhychog, tua 365-505m AOD.
Cyfres gymhleth o fryniau crwn creigiog a thonnog a llethrau
rhychog â mân ddyffrynnoedd. Rhywfaint o rostir a Thir
Mynediad Agored (Tir Agored) ym Mryn Camlo ond yn bennaf
tir pori agored heb ei wella ac wedi’i led-wella ac wedi’i ffensio
ar raddfa fawr.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig - Isel
Sylwadau am y Dirwedd:

Wedi’i amgáu gan goedwig ar hyd rhywfaint o’r ymyl ogleddol
ac o fewn pen dwyreiniol yr AChLl ond fel arall yn weladwy i
olygfeydd o’r tirweddau is ag aneddiadau arnynt i’r de. Mae
Moel Hywel yn fryn agored crwn sy’n weladwy o bob ochr.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Mae potensial ar gyfer datblygiad solar yn yr AChLl mawr hwn
ond wedi’u darparu, mae’n siŵr, fel nifer o ddatblygiadau ar
wahân, i ffwrdd o lethrau Moel Hywel, Bryn Camlo a’r llethrau
sydd i’r golwg ym mhen dwyreiniol eithaf Llan-wen a’i
berthynas weledol â dyffryn Nant Clywedog. Y man gorau i’w
leoli fyddai yn ymyl neu yn agos at y defnyddiau coedwigaeth o
fewn yr AChLl ac wrth ei hymyl yn y de-ddwyrain.

Argymhelliad:

Ceir potensial ar gyfer datblygiad fferm solar ffotofoltäig
ar raddfa ganolig (hyd at 25MW).
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AchLl ST: DDYLE
Lleoliad yr AChLl:

Manylion
2km i’r gogledd o Abaty Cwm-hir

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata (2018) Arolwg Ordnans 100025371. Gwybodaeth
ychwanegol © Cyngor Sir Powys (2018). Ni ddylid gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd y
Cyngor

Maint yr AChLl:

10.9km2

Disgrifiad o’r AChLl:

Dyffryn bryniog a system fryniau cymhleth, tua 270-480m
AOD.
Cyfres gymhleth o fryniau tonnog iawn o amgylch dyffryn
Ffrwd-wen. Rhywfaint o rostir agored a Thir Mynediad Agored
(Tir Agored) yn Ysgwd-ffordd, â’r gweddill yn cynnwys
tirweddau ar raddfa fawr o dir pori wedi’i ffensio a’i led-wella ar
y copaon â thirweddau ar raddfa ganolig i fach o dir pori wedi’i
wella â gwrychoedd ar ochrau a llawr y dyffryn. Llawer o
goedwigaeth yn yr hanner deheuol ym Manc Cwmcynnydd.

Sensitifrwydd Tirwedd
Canolig - Uchel
Sylwadau am y Dirwedd:

Mae ochrau a llawr y dyffryn wedi’u cuddio yn weledol o
dirweddau cyfagos ond mae’r copaon yn weladwy i dirweddau
eraill uwch y tu hwnt.

Canllawiau a
sensitifeddau allweddol:

Gallai fod rhywfaint o botensial ar gyfer datblygiad solar ar
raddfa fach i ffwrdd o’r llethrau sy’n weladwy ac o’r ardaloedd o
rostir/Tir Mynediad Agored sy’n fwy tueddol o ddioddef
effeithiau. Gallai safleoedd bach o’r fath fod tuag at lawr y
dyffryn lle mae’r safleoedd hyn yn llai gweladwy o’r tirweddau
sydd o amgylch ac nid ydynt yn amlwg iawn o’r tirweddau
uwch sy’n bellach i ffwrdd.

Argymhelliad:

Ceir rhywfaint o botensial ar gyfer datblygiad fferm solar
ffotofoltäig ar raddfa fach (hyd at 10MW), ond wedi’i
ddarparu, mae’n siŵr, fel nifer o ddatblygiadau llai, i
ffwrdd o gopaon a’r llethrau uwch, mwy agored.
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Atodiad 2: Rheoliadau Treuliwr Anaerobig
Mae’n rhaid i bob gweithredwr treuliwr anaerobig yn y DU gydymffurfio â rheoliadau yn
ymwneud â diogelu’r amgylchedd, sgil-gynhyrchion anifeiliaid, dyletswydd gofal, iechyd a
diogelwch a thrin gwastraff.
Trwyddedu Amgylcheddol

Mae Trwyddedu Amgylcheddol (EP) ar gyfer rheoleiddio gweithgareddau busnes a allai
gael effaith ar yr amgylchedd ac iechyd pobl. Mae’n ofynnol i bob gweithfa treulio
anaerobig gael trwydded neu esemptiad i weithredu ac i wasgaru gweddillion treulio
anaerobig. Mae’n rhaid llenwi ffurflen â’r wybodaeth dechnegol berthnasol gan ddangos
cymhwysedd i weithredu’r weithfa.
I wneud cais am drwydded amgylcheddol mae’n rhaid i weithredwyr ddangos eu bod yn
gymwys yn dechnegol.
Ceir tair lefel o drwyddedu:
1.

Esemptiad - ar gyfer cyfleusterau diwastraff graddfa fechan.

Mae’n dal yn ofynnol i ymgeiswyr gofrestru gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a darparu
rhywfaint o wybodaeth dechnegol. Ceir nifer o weithgareddau sy’n caniatáu i’r
gweithredwr gael esemptiad:
 T24: treulio anaerobig ar safleoedd a ddefnyddir ar gyfer amaeth a llosgi’r bionwy canlyniadol. Ceir mathau penodol o wastraff y gellir eu defnyddio dan yr
esemptiad hwn (gan gynnwys gwrteithiau, slyri a meinwe planhigion) ac ni ddylai
cyfanswm y gwastraff a drinnir neu a storir ar unrhyw adeg benodol fod yn fwy na
1,250 o fetrau ciwbig. Mae’n rhaid i gyfradd net y mewnbwn thermol ar gyfer y
ddyfais a ddefnyddir fod yn llai na 0.4 megawat.
 T25: treulio anaerobig ar safleoedd nad ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer
amaeth a llosgi’r bio-nwy canlyniadol.
Mae’r esemptiad hwn yn caniatáu i fwyd a mathau eraill o wastraff bioddiraddadwy
gael eu trin drwy dreulio anaerobig i greu gweddillion treulio anaerobig y gellir eu
defnyddio er budd y tir. Mae’n rhaid defnyddio’r nwy a gynhyrchir i greu ynni. Gyda’r
esemptiad hwn ni all y gweithredwr drin gwastraff sy’n sgil-gynhyrchion anifeiliaid
heb ganiatâd priodol gan yr Adran Iechyd Anifeiliaid. Gall y gweithredwr drin hyd at
50 o fetrau ciwbig o wastraff ar unrhyw adeg benodol. Rhaid llosgi unrhyw fio-nwy a
gynhyrchir mewn dyfais sydd â mewnbwn thermol â chyfradd yn llai na 0.4
megawat.
2.

Safon – ar gyfer gweithfeydd sy’n cydymffurfio â nifer o reolau safonol wedi’u diffinio o
flaen llaw, gan gynnwys trwygyrch, allgynnyrch a natur y deunydd a dreulir (mae ffioedd
sefydlog yn berthnasol).

Mae Trwydded Rheol Safonol SR2012 Rhif 12 “Cyfleuster treulio anaerobig gan
gynnwys defnyddio bionwyon canlyniadol” yn berthnasol yng Nghymru a Lloegr, ac
mae’n galluogi gweithredwyr treuliwr anaerobig (nad yw’n prosesu mwy na 100 o
dunelli'r dydd) i dreulio gwastraff anaerobig a hefyd i losgi’r bio-nwy canlyniadol mewn
peiriannau nwy. Mae’r rheolau hefyd yn caniatáu defnyddio tyrbinau nwy, boeleri,
celloedd tanwydd a thrin ac/neu uwchraddio’r bio-nwy i biomethane. Mae’r gwastraff a
ganiateir yn cynnwys y rhai a reolir gan y Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid ac
eithrio gwastraff peryglus.
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Pwrpasol – ar gyfer yr holl weithfeydd nad ydynt yn cydymffurfio ag un neu fwy o’r rheolau
safonol (mae ffioedd amrywiadwy yn berthnasol). Mae’r broses hon yn ddrytach ac yn
cymryd mwy o amser, ond mae’n darparu cwmpas ehangach a mwy o hyblygrwydd i
weithrediadau’r safleoedd.

3.

Trwyddedau ar gyfer Gwasgaru Gweddillion Treuliad Anaerobig
Nid yw deunydd sydd wedi cyrraedd safonau PAS110 a Phrotocol Ansawdd yn cael ei ystyried
yn wastraff bellach. Serch hynny, er mwyn gwasgaru deunydd gwastraff (cyn cyflawni achrediad
PAS110) ar dir amaethyddol a thir nad yw’n dir amaethyddol er budd neu i’w wella’n ecolegol,
mae’n rhaid gwneud cais am drwydded neu gofrestru er mwyn cael esemptiad.

Mae esemptiadau gwasgaru yn ymwneud yn benodol â gweddillion treulio anaerobig a
gynhyrchwyd yn unol â T24 neu T25 gyda therfyn maint o 50 o dunelli'r hectar a therfyn
storio o 200 o dunelli, ar unrhyw adeg benodol.



U10: gwasgaru gweddillion treulio anaerobig porthiant wedi’i ddiffinio o flaen llaw ar dir
amaethyddol er budd
U11: gwasgaru gweddillion treulio anaerobig porthiant wedi’i ddiffinio o flaen llaw ar dir
nad yw’n dir amaethyddol er budd.

Ceir trwydded rheol safonol ar gyfer gwasgaru deunydd gwastraff ar dir (os nad yw
meini prawf ar gyfer esemptiad yn berthnasol). Mae’r drwydded safonol SR2010 Rhif4
yn caniatáu gwasgaru hyd at 250 o dunelli'r hectar, a storio hyd at 3,000 o dunelli o
ddeunydd gwastraff ar unrhyw adeg benodol ac am gyfnod o hyd at 12 mis. Am bob
achos o wasgaru deunydd ar dir fe godir ffi sy’n berthnasol i’r math o ddeunydd a
wasgerir, ac yn ymwneud â risg isel, risg ganolig, a risg uchel.
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid yw carcasau anifeiliaid, rhannau o garcasau neu gynnyrch sy’n dod
o anifail na fwriedir iddyn nhw gael eu bwyta gan bobl. Mae’r Rheoliadau Sgil-gynhyrchion
Anifeiliaid yn caniatáu trin sgil-gynhyrchion anifeiliaid risg isel (categori 3) a gwastraff arlwyo
sy’n cynnwys cig neu sydd wedi dod o safle sy’n ymdrin â chig, mewn safleoedd compostio a
bio-nwy wedi’u cymeradwyo.
Ni cheir defnyddio sgil-gynhyrchion anifeiliaid risg uchel (Categori 2) fel porthiant mewn
gweithfeydd bio-nwy, oni bai eu bod wedi’u rendro yn unol â safonau rendro dan bwysau’r UE
sef 133°C/3 bar/20 munud yn gyntaf. Mae tail a chynnwys y llwybr treulio yn cael eu hystyried
yn sgil-gynhyrchion anifeiliaid categori 2, ond gellir eu defnyddio heb eu prosesu fel deunydd
amrwd mewn gweithfa bio-nwy. Serch hynny, pan fo tail a chynnwys llwybr treulio yn cael eu
hanfon i weithfa bio-nwy gyda sgil-gynhyrchion eraill (gan gynnwys gwastraff arlwyo) mae’n
rhaid i’r weithfa fod yn gymeradwy ac mae’n rhaid trin y cymysgedd yn unol â safonau
cymeradwy.
Ceir rhagor o wybodaeth gan Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA).

Iechyd a Diogelwch

Gellir ystyried treulio anaerobig yn broses gemegol gyda’r holl beryglon cysylltiol:
awyrgylch fflamadwy, tân a ffrwydrad, nwyon gwenwynig, mannau cyfyng, mygu,
systemau pwysau, Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH), ac ati.
Hefyd, mae’n cynnwys ymdrin â nwy a’i storio. Felly, mae’n hanfodol bod asesiadau
trwyadl o risg a pherygl yn cael eu cynnal ar gyfer pob cam o brosiect, sef dylunio,
gosod, comisiynu a gweithredu.
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Mae’r Gymdeithas Ynni Adnewyddadwy yn gweithredu gwasanaeth Rhybudd Diogelwch ar
gyfer digwyddiadau sy’n effeithio ar ddiogelwch a’r amgylchedd yn y diwydiannau Treulio
Anaerobig a biowastraff. Bydd digwyddiadau difrifol yn ymwneud â slyri a gwrtaith ar ffermydd y
tu allan i’r diwydiant yn cael eu cynnwys hefyd. Bwriad y gwasanaeth yw codi safonau a lleihau’r
nifer o ddigwyddiadau drwy feithrin ymddiriedaeth ar draws y diwydiant i gofnodi, rhannu a
dysgu.
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Atodiad 3: Ynni Adnewyddadwy a Datblygu Domestig a Ganiateir
Gall deiliaid tai wneud mathau arbennig o fân newidiadau i’w cartrefi heb orfod gwneud cais am
ganiatâd cynllunio. Caiff y rhain eu galw’n "hawliau datblygu a ganiateir".
Mewn rhai ardaloedd yn y sir mae hawliau datblygu a ganiateir yn fwy cyfyngedig, megis mewn
ardaloedd a ddynodir yn Ardal Gadwraeth. Mewn ardaloedd o’r fath, efallai bydd angen
caniatâd cynllunio ar gyfer mathau penodol o waith nad oes angen caniatâd ar eu cyfer mewn
ardaloedd eraill. Ceir gofynion gwahanol hefyd os yw’r tŷ yn adeilad rhestredig.
Mewn rhai ardaloedd, efallai bod y Cyngor wedi diddymu rhai hawliau datblygu a ganiateir drwy
gyhoeddi Cyfarwyddyd Erthygl 4. O ganlyniad, mae’n rhaid cyflwyno cais cynllunio am waith
nad oes angen caniatâd ar ei gyfer fel arfer. Gyflwynir cyfarwyddiadau Erthygl 4 pan fyddai
cymeriad ardal o bwysigrwydd cydnabyddedig yn y fantol. Maent fwyaf cyffredin mewn
ardaloedd cadwraeth. Anogir deiliaid tai i gael cyngor oddi wrth y Cyngor cyn dechrau’r gwaith.
https://beta.llyw.cymru/caniatad-cynllunio-cynhyrchuch-ynni-eich-hun

Domestig
Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer
Yn gyffredinol mae’r rhain yn edrych fel
peiriant aerdymheru mawr wedi ei osod ar
ochr adeilad. Mae’n tynnu gwres o’r aer o’i
amgylch ac yn ei ddefnyddio i ddarparu
gwres cefndir y tu mewn i’r adeilad.

Fel arfer caniateir gosod un pwmp gwres
ffynhonnell aer ar yr amod ei fod yn
cydymffurfio â’r safonau perthnasol, ac nad
yw ei faint yn fwy nag un metr ciwbig, a’i
fod o leiaf 3 metr o’r ffin.

Ystyrir y rhain yn dechnoleg garbon isel,
serch hynny maent yn cael eu pweru gan
drydan nad yw efallai yn dod o ffynhonnell
adnewyddadwy.

Serch hynny fe geir cyfyngiadau ar ba fath o
do y gellir gosod pwmp gwres ffynhonnell
aer arno.
Mae’n rhaid eu lleoli lle achosir yr effaith
gweledol lleiaf. I gael rhagor o wybodaeth
am y cyfyngiadau sy’n ymwneud â gosod
pympiau gwres ffynhonnell aer, cysylltwch
â’r adran gynllunio.

Boeleri Biomas
Yn llosgi pren, fel arfer ar ffurf pelenni neu
sglodion.
Ystyrir y rhain yn garbon niwtral oherwydd
bod y carbon a allyrrir wrth i’r pren losgi yn
hafal i’r carbon a gafodd ei amsugno pan
oedd y pren yn tyfu. Efallai ceir rhai
pryderon ynghylch y mwg/gronynnau sy’n
cael eu hallyrru ac effaith weledol y boeler
a’r ffliw.

I raddau helaeth bydd y boeleri wedi eu
gosod y tu mewn i’r adeilad ac o’r herwydd,
yn y rhan fwyaf o amgylchiadau nid oes
angen caniatâd cynllunio. Efallai bod angen
caniatâd i wneud newidiadau y tu mewn i
adeiladau rhestredig. Fel arfer bydd angen
caniatâd cynllunio ar gyfer adeilad newydd
a fydd yn cynnwys y boeler.
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Ni chaniateir i’r ffliw fod ar brif wedd nac ar
wedd ochr eiddo mewn ardal ddynodedig
neu adeilad rhestredig.
Y tu allan i’r ardaloedd hyn nid oes angen
caniatâd ar gyfer ffliw allanol ar wedd gefn
neu wedd ochr ar yr amod nad yw’n fwy na
metr yn uwch na rhan uchaf y to (ac eithrio
simnai sydd yno eisoes). (Gweler yr adran
ar Ffliwiau isod)
Os oes angen adeilad y tu allan i storio
tanwydd neu gyfarpar cysylltiedig fel rhan
o’r prosiect yna mae’r un rheolau a geir ar
gyfer tai allan mewn gerddi ac estyniadau
eraill yn berthnasol i’r adeilad hwnnw
hefyd.

Ffliwiau a Simneiau
Bydd pob boeler domestig, gan gynnwys y
rhai sy’n defnyddio tanwydd
adnewyddadwy neu garbon isel megis
biomas neu micro-gynllun gwres a phŵer
cyfunedig, angen rhyw fath o ffliw neu
simnai i yrru nwyon gwacáu i ffwrdd o’r
eiddo.

Fel arfer ystyrir gosod, newid neu ail osod
ffliw neu simnai o’r newydd yn ddatblygu a
ganiateir nad oes angen caniatâd cynllunio
ar ei gyfer os bodlonir yr amodau a restrir
isod:






Caniateir ffliwiau ar wedd gefn a
gwedd ochr yr adeilad gydag uchder
hyd at fetr yn uwch na rhan uchaf y
to.
Os yw’r adeilad yn rhestredig neu
mewn ardal ddynodedig, dylid
cysylltu â’r Cyngor cyn gosod ffliw.
Mewn ardal ddynodedig ni ddylid
gosod ffliw ar y brif wedd nac ar
wedd ochr sy’n wynebu’r briffordd.

Noder: Mae’r lwfansau datblygu a ganiateir
a ddisgrifir yma yn berthnasol i dai ac nid i:
 Fflatiau a fflatiau deulawr
 Tai wedi’u haddasu neu dai a
grëwyd drwy hawliau datblygu a
ganiateir i newid defnydd
 Adeiladau eraill
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Pympiau Gwres o’r Ddaear neu Bympiau
Gwres Ffynhonnell Dŵr
Fel arfer mae’r rhain yn unedau annibynnol
ac yn debyg i beiriant tymheru neu foeler
mawr. Maent yn tynnu gwres o’r ddaear
neu o’r dŵr, drwy gylch o bibellau sydd
wedi’u claddu yn y ddaear neu wedi eu
gosod dan ddŵr, a’i ddefnyddio i ddarparu
gwres cefndir y tu mewn i’r adeilad.
Ystyrir y rhain yn dechnoleg carbon isel,
serch hynny maent yn cael eu pweru gan
drydan nad yw efallai yn dod o ffynhonnell
adnewyddadwy.

Fel arfer ystyrir gosod pwmp gwres o’r
ddaear neu bwmp gwres ffynhonnell dŵr
mewn adeiladau domestig yn ddatblygu a
ganiateir nad oes angen caniatâd cynllunio
ar ei gyfer. Serch hynny efallai byddai
angen seilwaith ychwanegol ar gyfer
pympiau gwres ffynhonnell dŵr y byddai o
bosib angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer.
Mae’n angenrheidiol cadarnhau na fydd
unrhyw aflonyddu ar y tir yn effeithio ar
wasanaethau presennol megis
carthffosiaeth neu gyfleustodau eraill. Yn yr
un modd os yw’r eiddo’n rhestredig neu
mewn ardal ddynodedig yna efallai bydd
angen caniatâd cyn dechrau unrhyw waith
cloddio.

Trydan Dŵr
Mae nodweddion allweddol cynllun trydan
dŵr bach yn cynnwys y canlynol:






‘colofn’ hydrolig - y pellter fertigol
rhwng ffynhonnell y dŵr a’r tyrbin
mewnlif dŵr uwchlaw cored neu y
tu ôl i argae
pibell neu sianel i gludo’r dŵr i’r
tyrbin
tyrbin, generadur a chysylltiad
trydanol
all-lif, lle mae’r dŵr yn dychwelyd i’r
cwrs dŵr.

Mae’r elfennau hyn yn codi nifer o faterion
pwysig sy’n ymwneud â chynllunio, a bydd
angen caniatâd cynllunio fel rheol.
Gallai elfennau cynllun trydan dŵr bach
effeithio ar y canlynol:
 y dirwedd a harddwch
 cadwraeth natur
 y drefn o ran dŵr.
Bydd rhyw fath o asesiad amgylcheddol yn
hanfodol pan ddaw’n fater o wneud cais am
ganiatâd cynllunio a thrwyddedau
amgylcheddol.
Yn unol â’r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a
Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol)
1988, mae’n rhaid sicrhau bod Datganiad
Amgylcheddol yn cyd-fynd â’r cais am
ganiatâd cynllunio ar gyfer unrhyw
ddatblygiad y mae’r awdurdod cynllunio’n
credu ei fod yn debygol o gael effaith
sylweddol ar yr amgylchedd.
Bydd y ddogfen dan sylw’n darparu asesiad
o effeithiau amgylcheddol tebygol y
prosiect, ac yn nodi unrhyw gamau dylunio,
adeiladu, gweithredu a datgomisiynu y
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dylid eu cymryd i leihau’r effeithiau hynny
gymaint ag y bo modd.
Fel rheol bydd y ddogfen yn ymdrin â
materion megis blodau, anifeiliaid, lefelau
sŵn, traffig, defnydd tir, archaeoleg,
hamdden, tirwedd, ac ansawdd yr aer a’r
dŵr.
Dylid nodi y bydd yn rhaid ymgynghori â
Chyfoeth Naturiol Cymru ynghylch
trwyddedau echdynnu dŵr hefyd,
oherwydd nid y tirfeddiannwr sy’n berchen
ar y dŵr.

Gweithfeydd Micro-gynllun Gwres a Phŵer
Cyfunedig
Mae’r rhain yn debyg o ran maint a ffurf i
foeleri domestig cyffredin ac yn yr un modd
gellir eu gosod ar waliau neu ar y llawr.
Ar hyn o bryd mae systemau micro-gynllun
gwres a phŵer cyfunedig domestig yn cael
eu pweru gan nwy o’r prif gyflenwad neu
gan LPG. Er bod nwy a LPG yn danwydd
ffosil yn hytrach na ffynonellau ynni
adnewyddadwy, mae’r dechnoleg yn dal i
gael ei hystyried yn ‘dechnoleg carbon isel’
oherwydd gall cynhyrchu trydan yn y man
lle caiff ei ddefnyddio fod yn fwy effeithlon
na llosgi tanwydd ffosil i wresogi’n unig a
chael trydan o’r Grid Cenedlaethol.

Ni fydd angen caniatâd cynllunio fel rheol
pan fyddwch yn gosod system
microgynhyrchu gwres a phŵer cyfunedig
mewn tŷ, os yw’r gwaith i gyd yn waith
mewnol. Fodd bynnag, os oes angen gosod
ffliw y tu allan, bydd fel rheol yn waith
datblygu a ganiateir os caiff amodau
penodol eu bodloni (gweler yr adran ar
Ffliwiau a Simneiau uchod).
Os oes angen adeilad allan ar y prosiect
hefyd i storio tanwydd neu offer
cysylltiedig, bydd y rheolau sy’n berthnasol
i’r adeilad hwnnw'r un fath â’r rhai sy’n
berthnasol i estyniadau eraill ac adeiladau
allan mewn gerddi.

Yn y bôn injan ddiesel wedi’i haddasu yw’r
weithfa. Caiff y gwres a gynhyrchir ei
ddefnyddio i wresogi adeilad ac fel yn achos
injan car, mae’n cynhyrchu trydan a gaiff ei
ddefnyddio yn yr eiddo neu a gaiff ei
werthu yn ôl i’r grid os nad oes ei angen.

Paneli Solar Ffotofoltäig a Solar Thermol
Fel arfer gall paneli ffotofoltäig fod yn
baneli tenau iawn, fflat, du neu symudliw y
gellir eu gosod ar doeau, waliau neu fel
unedau annibynnol ar y ddaear.

Caniateir gosod paneli solar ffotofoltäig a
chyfarpar ar adeiladau preswyl, neu
adeiladau wedi eu lleoli o fewn cwrtil tŷ
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Maent yn cynhyrchu trydan drwy adwaith
cemegol y tu mewn i’r uned wedi ei selio
sy’n dibynnu ar olau dydd yn hytrach na
golau’r haul yn uniongyrchol. Felly fel arfer
nid oes ganddyn nhw rannau sy’n symud
ond maent yn cael eu cysylltu â gwifrau i
uned y tu mewn i’r eiddo sy’n casglu’r
allgynnyrch ar gyfer ei ddefnyddio, storio
neu ei werthu i’r Grid Cenedlaethol.
Mae paneli solar thermol yn gweithio drwy
amsugno gwres o olau’r haul, a’i
ddefnyddio i gynhesu dŵr a’i storio mewn
tanc mawr y tu mewn i’r eiddo. Felly maent
yn gweithio’n well o dan olau uniongyrchol
yr haul. Fel arfer defnyddir y gwres a gesglir
i gynhyrchu cyflenwad o ddŵr poeth. Fel
arfer maent yn fwy trwchus na phaneli
ffotofoltäig oherwydd eu bod yn cynnwys
pibelli’n llawn hylif, o dan arwyneb gwydr.

annedd ar yr amod bod meini prawf
penodol yn cael eu bodloni.
Ni ddylai paneli ymestyn ymhellach na
20cm o arwyneb presennol y to neu’r wal
ac ni ddylai rhan uchaf y cyfarpar fod
uwchlaw crib y to (ac eithrio’r simnai).
Os gosodir y paneli ar do fflat mae’n rhaid
i’r cyfarpar fod o leiaf metr o ymyl y to ac ni
ddylai ymestyn ymhellach na metr
uwchben y bondo presennol.
Ceir cyfyngiadau ac amodau eraill pwysig y
mae’n rhaid eu bodloni er mwyn elwa ar
hawliau datblygu a ganiateir yn enwedig
pan fo adeilad yn rhestredig neu mewn
ardal ddynodedig.
Dylid trafod cynigion â’r Cyngor i weld a
fydd y cyfyngiadau a’r amodau’n cael eu
bodloni.

Tyrbinau Gwynt
Yn cynnwys troell neu lafnau wedi’u gosod
ar dŵr i roi’r uchder i ddal y gwynt. Wrth
droi mae’r droell sydd wedi ei chysylltu i
dyrbin yn cynhyrchu trydan i’w ddefnyddio
neu i’w storio yn yr eiddo neu i’w anfon i’r
Grid Cenedlaethol.

Yn unol â hawliau datblygu a ganiateir
mewn rhai achosion mae’n bosibl gosod
tyrbinau gwynt domestig heb orfod gwneud
cais am ganiatâd cynllunio, ar yr amod bod
cyfyngiadau ac amodau penodol yn cael eu
bodloni.

Ar raddfa ddomestig gellir gosod tyrbin sy’n
sefyll ar ei ben ei hun neu ei osod ar
adeilad.

Er enghraifft, gallai tyrbin fod yn gymwys ar
gyfer datblygu a ganiateir os yw’n
cydymffurfio â Safonau Cynllunio Cynllun
Tystysgrifau Microgynhyrchu a’i fod yn
bodloni’r amodau canlynol:
Ni fydd mwy nag un tyrbin yn cael ei leoli o
fewn cwrtil y tŷ annedd; ni fydd yn uwch na
11.1 metr (gan gynnwys y llafnau); ni
ddylai’r pellter rhwng lefel y tir a rhan isaf
unrhyw lafn fod yn llai na phum medr.
Serch hynny mae cyfyngiadau ac amodau
eraill yn berthnasol hefyd felly mae’n rhaid
sicrhau bod cynigion datblygu yn cael eu
trafod â’r Cyngor o flaen llaw.
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Ymhob achos arall bydd angen caniatâd
cynllunio i ychwanegu tyrbin gwynt
domestig at annedd neu godi tyrbin ar dir
sy’n amgylchynu’r annedd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:
https://beta.llyw.cymru/caniatad-cynllunio-cynhyrchuch-ynni-eich-hun?
Y Porth Cynllunio
Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
Ffynonellau Eraill:
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995 (gweler Atodlen 2)
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2012
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif
2) 2012
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru)
2013Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru)
2014
https://beta.llyw.cymru/caniatad-cynllunio-cynhyrchuch-ynni-eich-hun?
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