
HyNet North West

Mae HyNet North West yn brosiect dal hydrogen a charbon newydd cyffrous yng 
ngogledd-orllewin Lloegr a gogledd Cymru. Mae’n paratoi’r ffordd ar gyfer dyfodol 
mwy cynaliadwy a fydd yn cyfrannu’n sylweddol at dargedau ‘sero-net’ rhanbarthol 

a chenedlaethol, gan greu a diogelu swyddi lleol. Cam cyntaf y daith hon yw 
datblygu piblinell a fydd yn cludo CO2 o ddiwydiannau yn ardal Stanlow ac Ince i 
gronfeydd nwy gwag ym Mae Lerpwl. Fel prosiect seilwaith mawr, bydd yn mynd 
trwy broses gynllunio a reoleiddir yn genedlaethol i sicrhau ei bod mor ddiogel a 

didrafferth â phosibl ac yn adlewyrchu anghenion pobl leol.

Beth yw’r broses gynllunio?
Bydd y biblinell carbon deuocsid (CO2) ar 
gyfer HyNet North West yn rhedeg o ardal 
Stanlow yn Swydd Gaer, gan gludo CO2 drwy 
Sir y Fflint i’w storio mewn cronfeydd nwy 
tanddaearol ym Mae Lerpwl. Bydd hyn yn 
golygu adeiladu darn newydd o’r biblinell, yn 
ogystal â rhoi pwrpas newydd i hen biblinell 
nwy naturiol sy’n bodoli eisoes ar gyfer CO2. 

Gan y bydd y biblinell CO2 dros 16km o hyd, 
mae’r prosiect yn cael ei ystyried yn ‘Brosiect 
Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol’ (neu 
NSIP) o dan Ddeddf Cynllunio 2008. Mae hyn 
yn golygu mai un o’r prif fathau o ganiatâd 
y byddwn yn ceisio ei gael yw Gorchymyn 
Caniatâd Datblygu (DCO). Bydd cael y DCO 
yn ein galluogi i adeiladu’r biblinell newydd. 

Bydd angen i ni hefyd gael cymeradwyaeth 
gan Gyngor Sir y Fflint o dan Ddeddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990 (TCPA) i wneud gwaith 
i wella’r biblinell bresennol ac addasu’r 
cyfleusterau yn y derfynell nwy bresennol 
yn Y Parlwr Du er mwyn gallu rheoli CO2 yn 
hytrach na nwy naturiol.

HyNet North West
Cynllunio ar gyfer y biblinell CO2

Sut yr ydym yn cael Gorchymyn 
Caniatâd Datblygu (DCO)?
Mae proses y DCO yn helpu i symleiddio’r 
broses o wneud penderfyniadau ar gyfer 
prosiectau seilwaith mawr ac yn helpu i 
sicrhau bod cymunedau a rhanddeiliaid yn 
cael cyfle teg i fynegi eu barn. Bydd angen i 
ni wneud cais i Arolygiaeth Gynllunio y DCO, 
ac ar ôl hynny mae camau clir y bydd angen 
i ni eu dilyn. 

Yn rhan o’n proses ymgeisio, bydd angen i 
ni fodloni gofynion penodol wrth i ni symud 
ymlaen trwy’r gwahanol gamau. Mae rhagor 
o wybodaeth am broses y DCO ar gael ar-lein 
yn: 

infrastructure.planninginspectorate.gov.uk

Pwy sy’n gwneud y penderfyniadau?
Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a 
Strategaeth Ddiwydiannol fydd yn gwneud y 
penderfyniad terfynol ynghylch a ddylid rhoi 
neu wrthod caniatâd ar gyfer ein prosiect 
piblinell CO2. 
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Beth yw’r gwahaniaeth rhwng caniatâd 
DCO a TCPA?
Gan fod y biblinell CO2 yn ymestyn ar draws 
Cymru a Lloegr mae rhai rhannau penodol 
o’n cynigion yng Nghymru y bydd angen eu 
cymeradwyo drwy gais TCPA, yn hytrach na 
chais DCO. 

Bydd proses ymgeisio y TCPA ychydig yn 
wahanol, a Chyngor Sir y Fflint fydd yn gwneud 
y penderfyniadau ar gyfer y ceisiadau hyn. 
Fodd bynnag, bydd egwyddorion ein cais 
TCPA yn aros yr un fath: 

• Byddwn yn ymgynghori’n gadarn â 
rhanddeiliaid a chymunedau, 

• Byddwn yn ystyried effeithiau posibl 
y cynigion hyn (gan gynnwys asesu 
effeithiau amgylcheddol), a 

• Bydd ein cais yn cael ei ystyried yn 
briodol gan aelodau pwyllgor cynllunio 
Cyngor Sir y Fflint cyn gwneud unrhyw 
benderfyniadau. 

Ar ba gam ydym ni ar hyn o bryd?
Ar hyn o bryd rydym yn y camau cyn ymgeisio 
cynnar, gan ganolbwyntio ar ddiffinio llwybr 
sefydlog ar gyfer y biblinell CO2 cyn datblygu’r 
dyluniadau ymhellach. 

Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â’r 
gymuned leol am y cynllun hwn gyda’r 
bwriad o gynnal dau neu fwy o gylchoedd 
ymgynghori ar ein cynigion. Ar hyn o 
bryd, rydym yn cynnal ein hymgynghoriad 
rhagarweiniol cyntaf ar y biblinell CO2 i helpu 
i ddiffinio ei llwybr a chodi ymwybyddiaeth o 
HyNet yn ei gyfanrwydd. 

Beth yw’r camau nesaf?
Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol hwn, 
byddwn yn datblygu ymhellach y dyluniadau 
ar gyfer y biblinell CO2, gan gynnwys diffinio’r 
llwybr penodol y bydd yn ei ddilyn, yn ogystal 
â lleoliadau unrhyw osodiadau uwchben y 
ddaear. Byddwn hefyd yn cynnal asesiadau 
o effaith amgylcheddol bosibl creu llwybr ac 
adeiladu’r biblinell ac yn datblygu cynlluniau 
i osgoi, lleihau neu liniaru effeithiau 
amgylcheddol a nodwyd. 

Pan fyddwn wedi datblygu ein cynigion yn 
fanylach, byddwn yn ymgynghori ar y cynllun 
eto, gan roi cyfle manylach i gymunedau a 
rhanddeiliaid weld y cynigion a mynegi eu 
barn. 

Bydd rhannau eraill o HyNet, megis y gwaith 
cynhyrchu hydrogen, hefyd yn mynd trwy 
geisiadau cynllunio a phrosesau caniatâd 
ar wahân. Bydd rhagor o wybodaeth am y 
prosiectau hyn ar gael maes o law.

Camau Ymgeisio am DCO
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CYN YMGEISIO

Ymgynghori â 
rhanddeiliaid ac 
asesu effeithiau 
amgylcheddol cyn 
cyflwyno cais. 

DERBYN

Caiff y cais ei 
gyflwyno a bydd 
yr Arolygiaeth 
Gynllunio yn 
penderfynu a 
yw’n bodloni’r 
safonau gofynnol 
i’w dderbyn.

CYN ARCHWILIO

Caiff aelodau o’r 
cyhoedd gofrestru 
i fod yn barti â 
buddiant. Penodir 
Awdurdod 
Archwilio.

ARCHWILIO

Bydd yr Awdurdod 
Archwilio yn cynnal 
ei archwiliad ar ran 
yr Ysgrifennydd 
Gwladol. Caiff 
partïon â buddiant 
gyflwyno sylwadau 
ychwanegol ar y 
cam hwn.

ARGYMELL

Bydd yr Awdurdod 
Archwilio yn 
darparu adroddiad 
ac argymhelliad 
i’r Ysgrifennydd 
Gwladol.  

PENDERFYNU

Bydd yr 
Ysgrifennydd 
Gwladol 
yn gwneud 
penderfyniad ar 
y cais. 


