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Ynghylch HyNet North West

Yr ymgynghoriad hwn

Mae HyNet North West yn brosiect ynni glân arloesol
a fydd yn datgloi dyfodol carbon isel i ogledd-orllewin
Lloegr a gogledd Cymru. Bydd yn golygu y bydd y
rhanbarth yn arwain taith y DU tuag at sero-net a helpu
i ddatgarboneiddio llawer o sectorau’r economi o 2025
ymlaen. Bydd y prosiect yn cynhyrchu hydrogen glân
i ddisodli’r tanwyddau ffosil yr ydym yn eu defnyddio
heddiw ar gyfer diwydiant, trafnidiaeth a chartrefi. Bydd
HyNet hefyd yn dal ac yn storio allyriadau carbon deuocsid
(CO2) a gynhyrchir gan ddiwydiannau ynni-ddwys.

Rydym yn cynnal yr ymgynghoriad cychwynnol hwn i
gyflwyno HyNet North West ac i wrando ar eich barn ar
uchelgeisiau ein prosiect. Rydym hefyd wedi dechrau
datblygu ein cynlluniau ar gyfer un o elfennau cyntaf
y prosiect: y biblinell a fydd yn cludo allyriadau CO2 o
ddiwydiannau presennol i’w storio mewn cronfeydd nwy
gwag ym Mae Lerpwl.

Rydym mewn argyfwng hinsawdd ac mae angen i ni
weithredu’n gyflym i leihau ein hallyriadau. Mae HyNet yn
ateb uchelgeisiol a hyfyw i leihau allyriadau CO2 ar draws
rhanbarth gogledd-orllewin Lloegr a gogledd Cymru y
gellir ei gyflwyno i leihau a dal allyriadau CO2 yn y degawd
hwn.
Mae’r prosiect yn cynnwys nifer o wahanol elfennau, gan
gynnwys uwchraddio cyfleusterau presennol yn ogystal â
datblygu seilwaith newydd. Mae ehangder y prosiect yn
golygu y bydd HyNet yn arwain y gwaith o greu economi
carbon isel y DU, gan gyflwyno manteision economaidd ac
amgylcheddol i’r ardal leol a ledled y DU.

Yn rhan o’n hymgynghoriad, rydym wedi cyflwyno trosolwg
o gynigion y biblinell CO2, gan gynnwys gwahanol opsiynau
llwybrau yr ydym wedi’u nodi. Hoffwn gael eich barn a’ch
adborth ar y cynigion cynnar hyn.
Mae’r daflen hon yn rhoi gwybodaeth am y gwaith a’r
astudiaethau sydd wedi ffurfio ein cynigion hyd yn hyn.
Gallwch hefyd weld rhagor o wybodaeth a rhoi eich
sylwadau ar-lein yn: www.HyNetHub.co.uk.

Os byddai’n well gennych gael copi caled o ddeunyddiau’r
ymgynghoriad, neu os oes angen y rhain mewn fformatau
gwahanol fel braille neu brint bras, cysylltwch â ni.
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HyNet North West
H2 O WYNT AR Y MÔR

LLONGAU CO2

DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

H2 TRENAU

DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

H2

TANWYDD H2 AR GYFER
TRAFNIDIAETH

MANCHESTER

CO2 STORIO

LIVERPOOL

DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

TANWYDD H2 AR GYFER
TRAFNIDIAETH
DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

Consortiwm HyNet North West
CYFUNO H2 AR GYFER
CARTREFI A BUSNESAU

FLEXIBLE H2
POWER SUPPLY

CYNHYRCHU H2
DAL CO2
CARBON ISEL DIWYDIANNOL

DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

CHESTER
DAL CO2
DIWYDIANNOL

Piblinell hydrogen(H2)

WREXHAM

Piblinell carbon deuocsid (CO2)

Caiff y prosiect ei ddatblygu ar wahanol gamau, y
cyntaf ohonyn nhw fydd y biblinell CO2 sy’n ffurfio
rhan o’r ymgynghoriad hwn. Caiff y gwaith a’r
rhwydwaith hydrogen eu datblygu’n ddiweddarach a
bydd ymgynghoriad ar wahân ar eu cyfer.

DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

DEFNYDDIWR H2
DIWYDIANNOL

H2 TRENAU

Yn rhan o brosiect HyNet North West, byddwn yn
adeiladu gwaith cynhyrchu hydrogen carbon isel.
Bydd yr hydrogen y byddwn yn ei gynhyrchu yn cael
ei ddefnyddio mewn diwydiant, trafnidiaeth, cartrefi a
busnesau’r rhanbarth. Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys
seilwaith i ddal allyriadau CO2 o ddiwydiannau ynniddwys yn yr ardal, ac o’r gwaith hydrogen, gan gludo a
storio’r allyriadau hyn yn ddiogel o dan y ddaear.

H2 O SOLAR A
GWYNT

CYFUNO H2 AR GYFER
CARTREFI A BUSNESAU
H2 STORIO
TANDDAEAROL

Mae HyNet North West yn gydweithrediad o sefydliadau
ar wahân ond integredig sydd wedi ymuno â’i gilydd i
ddatgarboneiddio rhanbarth y gogledd-orllewin. Caiff
pob partner ei arwain gan arbenigwyr y diwydiant sy’n
cydweithio ar draws rwydwaith cynhyrchu, dosbarthu
a defnyddio hydrogen yn ogystal â dal a storio carbon.
Liverpool Bay CCS Ltd, is-gwmni Eni UK Ltd,
perchennog a gweithredwr presennol meysydd nwy
Bae Lerpwl, sy’n arwain y gwaith o gyflawni’r biblinell
CO2 a storio alltraeth.
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Y stori hyd yn hyn
Mae Llywodraeth y DU yn deall bod yn rhaid i bob rhan
o’r economi ddatgarboneiddio a dod yn wyrddach,
gan gynnwys diwydiant trwm, er mwyn mynd i’r afael
â newid hinsawdd yn llwyddiannus. Mae’r Llywodraeth
yn cefnogi prosiectau i ddatgarboneiddio chwech o’r
clystyrau diwydiannol mwyaf, ac mae HyNet North
West yn un o’r rhain.

Mae gogledd-orllewin Lloegr a gogledd Cymru
wedi bod yn ardaloedd o arloesi diwydiannol
erioed, gan ddarparu bwyd, tanwydd, cynhyrchion
a gwasanaethau sy’n galluogi’r wlad hon i ffynnu.
Oherwydd hyn mae’r rhanbarth yn gartref i ddigonedd
o weithwyr medrus iawn.
Mae gwaddol y rhanbarth yn golygu nad oes rhaid
dechrau o’r dechrau i greu HyNet, yn hytrach gallwn
addasu’r seilwaith presennol at ddiben gwahanol
ac elwa ar weithlu penigamp, sy’n ein galluogi ni i
ganfod ffyrdd mwy effeithlon a fforddiadwy o helpu’r
rhanbarth i ddatgarboneiddio ar gyfer y dyfodol.

Mae gan y rhanbarth dreftadaeth ddiwydiannol
falch ac mae’n parhau i fod yn gartref i amrywiaeth
eang o ddiwydiannau ynni-ddwys o'r radd flaenaf.
Golyga hyn y bydd HyNet yn cefnogi’r gwaith o
ddatgarboneiddio ystod eang o sectorau diwydiant,
gan gynnwys cemegau, gwydr, cerameg, puro olew,
bwyd, papur a modurol. Mae pob cwmni yn y sectorau
hyn yn allyrru meintiau sylweddol o CO2 yn ystod y
broses o weithgynhyrchu ar hyn o bryd, felly bydd yn
rhaid iddynt newid eu prosesau i alluogi gweithredu
cynaliadwy hirdymor.
Ni fydd HyNet yn darparu ynni glân ar gyfer diwydiant
yn unig. Gall hydrogen ddisodli petrol a diesel mewn
cerbydau yn ogystal â chyfuno â’r rhwydwaith nwy i
gynhesu ein cartrefi, gan ein helpu i leihau allyriadau
yn ein bywyd bob dydd.
Ar ôl iddo ddechrau gweithredu bydd HyNet North
West yn gwasanaethu Lerpwl, Manceinion, swydd
Gaer a rhannau o ogledd Cymru a swydd Gaerhirfryn.
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MANTEISION LLEOL

O fantais i bobl leol a’r
amgylchedd
Bydd creu cyfleoedd ar gyfer cynhyrchu hydrogen a
dal carbon yn dod â manteision i bobl leol, y rhanbarth
a’r DU gyfan. Mae HyNet yn brosiect seilwaith
cenedlaethol â phwyslais rhanbarthol.
Yn ogystal â gwneud gwahaniaeth mawr i’r ymgais i
leihau maint y CO2 yr ydym yn ei allyrru, bydd ganddo
fanteision tymor hwy hefyd. Trwy leihau allyriadau
CO2, bydd ansawdd aer lleol yn gwella gan wneud
y rhanbarth yn lle mwy diogel ac iachach ar gyfer
ffyniant cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd HyNet yn creu miloedd o swyddi adeiladu newydd yn rhanbarth
y gogledd-orllewin, a bydd yn helpu i ddiogelu llawer mwy ar gyfer y
dyfodol. Bydd yn helpu i sicrhau aer glanach ar gyfer yr amgylchedd
lleol. Bydd hefyd cyfleoedd gwell i bobl leol, trwy dynnu ar y cyfuniad
o brofiad diwydiannol ac arbenigedd gwyddonol a geir yn yr ardal,
a fydd gyda’i gilydd yn creu ardal gyfoethog o ran arloesedd a thwf.
Daw HyNet â chyfleoedd i bobl leol ddatblygu sgiliau newydd ac i
hyfforddi i weithio mewn sectorau cyffrous sy’n arwain y byd.
MANTEISION RHANBARTHO

O ganlyniad i HyNet, bydd gogledd Cymru a rhanbarth y gogleddorllewin yn arwain ym maes arloesi diwydiannol glân. Rydym yn
dymuno cefnogi’r rhanbarth i gael ei gydnabod yn ganolfan arloesi a
thwf glân, gan greu cyfleoedd, denu mewnfuddsoddiad a rhoi hwb i
enw da’r rhanbarth fel lleoliad hynod ddeniadol ar gyfer sefydliadau
cynaliadwy. Yn sgil mwy o gyfleoedd daw mwy o fuddsoddi, gan roi
hwb i dwf a denu talent newydd i ledaenu ffyniant rhanbarthol.
MANTEISION CENEDLAETHOL

Mae gan HyNet y potensial i arwain at ostyngiad o 10 miliwn tunnell
o garbon y flwyddyn erbyn 2030, sy’n cyfateb i dynnu pedair miliwn
o geir oddi ar y ffyrdd. Bydd y prosiect uchelgeisiol hwn yn darparu
atebion sy’n arwain y byd i greu byd glanach a gwyrddach ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol.
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Technoleg Dal a Storio Carbon

Rhoi diogelwch yn gyntaf
Mae Dal a Storio Carbon (CCS) yn dechnoleg ddiogel
sydd wedi’i phrofi sy’n storio CO2 ac yn ei atal rhag
cael ei ollwng i’r atmosffer. Dyma’r cam cyntaf yn ein
gweledigaeth ar gyfer gogledd-orllewin sero-net.

Ni fydd HyNet byth yn cyfaddawdu ar ddiogelwch.
Mae gan Liverpool Bay CCS Ltd brofiad helaeth o
gynllunio, adeiladu a gweithredu piblinellau nwy
pwysedd uchel yn ddiogel ac yn effeithiol. Byddwn
yn defnyddio’r arbenigedd hwn i ddatblygu’r prosiect
piblinell CO2.

Mae Llywodraeth y DU a’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd
yn ei hystyried yn dechnoleg hanfodol er mwyn i’r DU
gyrraedd ei tharged i ostwng i allyriadau sero-net.
Dalir y CO2 yn ei darddiad o ddiwydiant. Yna caiff ei
gludo mewn piblinell i safleoedd storio tanddaearol
parhaol.

Byddwn yn cynnwys egwyddorion cynllunio diogel
yn seiliedig ar ein safonau cynllunio ein hunain,
codau ymarfer perthnasol diwydiant a gofynion
Rheoliadau Diogelwch Piblinellau 1996.

Dal CO2 o ffynonellau diwydiannol, gan
gynnwys cyfleusterau gweithgynhyrchu
a phrosesau cynhyrchu hydrogen

Cludo carbon deuocsid (fel arfer mewn
piblinellau) i safle storio

Gallai HyNet
ddarparu digon o
hydrogen i ddisodli
bron i 50% o’r nwy
naturiol a ddefnyddir
ar draws y rhanbarth.

Erbyn 2050, bydd y gwariant
uniongyrchol ar HyNet North
West a’r mewnfuddsoddiad
cysylltiedig yn cyfateb i £17
biliwn i’r rhanbarth lleol a
£31 biliwn i’r DU.

Bydd HyNet yn
cefnogi hyd at 75,000
o swyddi ledled y
wlad erbyn 2035.

Storio carbon deuocsid yn
barhaol o dan y môr
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Beth sy’n digwydd ar y safle
alltraeth?

Sut y bydd CO2 yn cael ei gludo?
Caiff y CO2 ei gludo’n ddiogel mewn piblinell i’r
cronfeydd nwy gwag ym Mae Lerpwl. Bydd y
biblinell CO2 yn cynnwys dwy ran: adeiladu piblinell
danddaearol newydd, a fydd wedyn yn cysylltu â
phiblinell nwy naturiol sy’n bodoli eisoes a fydd yn
cael ei haddasu i gludo CO2.

Caiff y CO2 ei gludo mewn piblinell o dan y môr i lwyfan
alltraeth tua 30km oddi ar yr arfordir ym Mae Lerpwl.
Oddi yma bydd y CO2 yn cael ei chwistrellu i’r gronfa
nwy wag. Gan ei bod yn biblinell alltraeth, bydd yn cael
ei rheoleiddio gan yr Awdurdod Olew a Nwy. Byddwn
yn ymgynghori â’r rhanddeiliaid perthnasol ynghylch
y gwaith alltraeth, gan gynnwys yr Awdurdod Olew a
Nwy, y Sefydliad Rheoli Morol a chyrff amgylcheddol
eraill i sicrhau yr ystyrir eu barn ac y cânt eu cynnwys
yn y broses gynllunio alltraeth.

Bydd y biblinell CO2 newydd yn cludo CO2 a gynhyrchir
ac a ddalir o safleoedd diwydiannol presennol yn
ardal Ince a Stanlow Bydd hefyd yn cludo CO2 o waith
cynhyrchu hydrogen carbon isel newydd yn Stanlow.
O’r man hwn bydd yn rhedeg i’r de-orllewin drwy
swydd Gaer ac i sir y Fflint, gan gysylltu â’r biblinell
bresennol a addaswyd mewn lleoliad ger y Fflint.
Mae’r biblinell ar y tir bresennol a fydd yn cael ei
haddasu at y diben newydd yn rhedeg o leoliad
ger Gorsaf Bŵer bresennol Cei Connah, i gyfeiriad
y gorllewin drwy sir y Fflint i Derfynell Nwy Y Parlwr
Du bresennol yn Nhalacre. Mae’r biblinell wedyn yn
rhedeg o dan y dŵr o’r draethlin nes iddi gysylltu â’r
gronfa nwy wag y bydd y CO2 yn cael ei chwistrellu
iddi.

TALACRE
PIBLINELL BRESENNOL

TERFYNELL NWY
Y PARLWR DU

PIBLINELL NEWYDD

HOLYWELL

FLINT

SAUGHALL

DIWYDIANNAU
STANLOW AC INCE

AFON DYFRDWY
CHESTER
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Nodi llwybrau ar gyfer y
biblinell newydd

Byddwn yn dewis llwybr:

Ar hyn o bryd rydym yn y cyfnod o nodi llwybr addas
ar gyfer y biblinell CO2 newydd.
Gwnaethom nodi llwybrau posibl drwy ddull ymchwilio
ac astudio fesul cam. Yn gyntaf fe wnaethom ystyried
‘coridorau’ llydan (ardaloedd eang o dir) lle gellid
lleoli’r biblinell. Yna fe wnaethom asesu opsiynau
amrywiol o fewn y coridorau hyn gan roi sgôr i bob un
o’u cymharu â chyfres o feini prawf, er mwyn nodi dau
lwybr a ffefrir yr hoffem eich barn arnynt yn ystod yr
ymgynghoriad hwn.

sy’n osgoi, neu sydd
â’r effaith leiaf ar yr
amgylchedd lleol a
chymunedau lleol pryd
bynnag y bo’n bosibl

sy’n sicrhau y gellir
cludo’r carbon
deuocsid yn ddiogel

y gellir ei adeiladu
mewn modd sy’n tarfu
cyn lleied â phosibl ar yr
ardal leol

sy’n darparu ateb
cost-effeithiol y gellir
ei gyflawni

Cam olaf ein proses o arfarnu llwybr fydd dewis un
llwybr y byddwn yn ceisio caniatâd ar ei gyfer. Byddwn
yn cyflwyno’r llwybr a ffefrir mewn ymgynghoriad
cyhoeddus yn ddiweddarach yn y broses i gael eich
sylwadau ynghylch ein cynigion manylach.
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A41

Y coridorau a ystyriwyd gennym

ABER MERSI
M53

Gwnaethom ystyried pedwar coridor llwybr eang ar gyfer y biblinell CO2 newydd.
Cafodd y cyntaf o’r pedwar coridor a ddiffiniwyd yr enw coridor ‘Craidd’. Mae’r coridor
craidd yn rhedeg am oddeutu 13km rhwng Stanlow a’r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae
angen y Coridor Craidd i gyflawni rhan gyntaf llwybr y biblinell newydd.
Dyma le y gwelwn y coridorau’n rhannu yn dri choridor mwy penodol:

ELLESMERE PORT

NESTON

PURFA STANLOW

ABER AFON
DYFRDWY
A550

M56

CAPENHURST

Y ‘Coridor Gogleddol’ sy’n rhedeg i’r gogledd o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.
Y ‘Coridor Canolog’ sy’n rhedeg rhwng Parc Diwydiannol Galannau Dyfrdwy a Garden
City.

FLINT
PARC DIWYDIANNOL
DYFRDWY

Y ‘Coridor Deheuol’ sy’n gwyro i’r de o Lannau Dyfrdwy, Queensferry a Chei Connah.
Rydym wedi asesu a chymharu canlyniadau pob coridor ag ystod o feini prawf cynllunio,
amgylcheddol, tir a pheirianneg ac wedi dod i’r casgliad mai’r Coridor Deheuol oedd y
mwyaf addas ar gyfer bwrw ymlaen â mwy o ddatblygu oherwydd:

SAUGHALL

A55

Roedd yn cynnig y cyfle gorau i gysylltu ag allyrwyr CO2 hyfyw eraill, gan helpu i
gyflawni’r lefel uchaf o ostyngiad mewn CO2 yn y rhanbarth;

•

Mae ganddo’r nifer lleiaf o groesfannau cymhleth, sydd hefyd yn cynnig manteision
o ran diogelwch a chostau;

•

Roedd yn cynnig mwy o hyblygrwydd o ran cyfeiriadau llwybr o fewn lled y coridor.

A41

A55

BLACON
SANDYCROFT

CHESTER

A55
A494

A5116

SHOTTON

NORTHOP

Roedd yn llai tebygol o gael effaith ar ardaloedd amgylcheddol gwarchodedig yn Aber
Afon Dyfrdwy;
•

MOLLINGTON

BUCKLEY
A55

A51
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O goridorau i opsiynau llwybrau

A41

ABER MERSI

M53

Yna fe wnaethom edrych ar lwybrau mwy pendant (yn
nodweddiadol 50m - 100m o led) y gallai’r biblinell eu
dilyn o fewn y Coridor Craidd a Deheuol. I ddechrau
fe wnaethom nodi naw opsiwn o lwybrau posibl.
Cafodd pob un ei gynllunio hyd y gellid i osgoi effaith
ar ardaloedd amgylcheddol gwarchodedig.

ELLESMERE PORT

NESTON

PURFA STANLOW

ABER AFON
DYFRDWY

Cafodd pob llwybr ei asesu gennym a’u cymharu
â chyfres o feini prawf manylach yn ymwneud â’r
canlynol: yr amgylchedd, yr economi, peirianneg,
cynllunio a chymunedau.
O’r naw opsiwn o lwybrau rydym wedi diystyru saith
a rhoi dau ar restr fer i’w hystyried ymhellach: Opsiwn
G ac Opsiwn I. Dyma’r ddau lwybr a fyddai’n bodloni
ein meini prawf orau, sef sicrhau diogelwch, sicrhau
cyn lleied â phosibl o effaith a bod yn gost-effeithiol.
Hoffem eich barn ar y ddau lwybr hyn.
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A550

M56

CAPENHURST

PIBLINELL BRESENNOL
FLINT

PARC DIWYDIANNOL
DYFRDWY

A

SAUGHALL
MOLLINGTON
A5116

B

A41

SHOTTON

A55

SANDYCROFT

C
D

BLACON

CHESTER

EWLOE

E
SALTNEY

F
G

BUCKLEY
A55

H
I

Gellir gweld y ddau lwybr ar wahân drosodd.
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A561

Yr opsiynau a ddiystyrwyd

Y rhesymau dros ddiystyru
opsiynau llwybrau

A41

ABER MERSI
M53

Yn gyffredinol, cafodd y saith llwybr a ddiystyrwyd
sgoriau is nag Opsiwn I ac Opsiwn G, yn enwedig o ran
effeithiau amgylcheddol a chymhlethdodau adeiladu.
Nodwn yn y tudalennau canlynol y prif resymau dros
ddiystyru’r opsiynau hyn.

A

Yr effaith ar Safle Bywyd
Gwyllt Lleol Gowy

ELLESMERE PORT

NESTON

PURFA STANLOW

ABER AFON
DYFRDWY
A550

Yr effaith ar dri Safle o
Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig (SoDdGA) a dwy
Ardal Cadwraeth Arbennig
(ACA)

M56

CAPENHURST

PIBLINELL BRESENNOL
FLINT

PRIF EFFEITHIAU

PARC DIWYDIANNOL
DYFRDWY

SAUGHALL
A5116

Yr effaith ar ecoleg a chynefinoedd lleol

A41

SHOTTON

A55

SANDYCROFT

BLACON

A51

CHESTER

EWLOE

Yr effaith ar ardaloedd gwarchodedig ('safleoedd
dynodedig')

A41

A561

Croesfannau cymhleth
Yr effaith bosibl ar dir comin

SALTNEY

BUCKLEY

Yr effaith ar berchnogion tir a thir â hawliau arbennig
(er enghraifft tir comin y mae gan bobl yr hawl i’w
ddefnyddio neu dir sy’n eiddo i Ystad y Goron)

ABER MERSI

A55

M53

B

Yr effaith ar afonydd, nentydd neu gyrsiau dŵr eraill

Yr effeithiau ar ACA Safleoedd
Madfallod Dŵr Glannau
Dyfrdwy a Bwcle, SoDdGA
Pyllau Clai a Thiroedd Comin
Bwcle ac Afon Dyfrdwy

ELLESMERE PORT

NESTON

PURFA STANLOW

ABER AFON
DYFRDWY

Adeiladwaith cymhleth, gan gynnwys hyd y llwybr a
chroesfannau ffyrdd/rheilffyrdd/afonydd

Yr effaith ar goetir hynafol ger
Stoney Hill

MOLLINGTON

A55

A550

CAPENHURST

M56

PIBLINELL BRESENNOL

Yr effeithiau ar ecoleg leol

FLINT

PARC DIWYDIANNOL
DYFRDWY

Yr effaith ar goetir hynafol

Yr effaith ar dir â hawliau
arbennig

SAUGHALL
MOLLINGTON

A55

A5116

A41

SHOTTON

A55

SANDYCROFT

Croesi safle tirlenwi

BLACON

CHESTER

EWLOE

SALTNEY
BUCKLEY
A55

A51

Yr effaith ar goetir hynafol
i’r de o’r A55 ger Ystad
Ddiwydiannol Spencer
Croesfannau cymhleth
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A561

A41

Opsiynau a ddiystyrwyd
(parhad)
ABER MERSI

M53

ELLESMERE PORT
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PURFA STANLOW

ABER AFON
DYFRDWY
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Yr effaith ar Warchodfa Natur
Gowy Meadows
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SHOTTON

Yr effaith ar dir â hawliau
arbennig
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SANDYCROFT
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CHESTER

EWLOE

BUCKLEY

A41

SALTNEY

A55

Yr opsiynau ar gyfer
ymgynghori
Roedd Opsiwn G ac Opsiwn I ill dau yn cyflawni’n well
na’r opsiynau eraill o’u cymharu â’r meini prawf. Felly
dyma’r ddau brif ddewis yr ydym yn gofyn eich barn
arnynt yn rhan o’r ymgynghoriad.

Croesfannau cymhleth
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A561

A41

A41

RIVER MERSEY

M53

OPSIWN G

Ystyried yr opsiynau ar gyfer ymgynghori

NESTON

RIVER DEE

RIVER MERSEY

M53

OPSIWN I

ELLESMERE PORT

ELLESMERE PORT

NESTON

RIVER DEE
STANLOW REFINERY

A550

STANLOW REFINERY

CAPENHURST

A550

EXISTING PIPELINE

M56

Mae gan Opsiwn G ac Opsiwn I rai nodweddion tebyg, ond mae ganddynt
wahaniaethau pwysig i’w hystyried hefyd.
Yn seiliedig ar ein dadansoddiad manwl,
A41
y llwybr yr ydym yn ei ffafrio ar hyn o bryd yw Opsiwn G.

DEESIDE
INDUSTRIAL PARK
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A41

SHOTTON

SALTNEY

A51

CHESTER

A55

BLACON

CHESTER

EWLOE

SALTNEY
BUCKLEY

33.5km o hyd (20.8 milltir)
A55

Yr Heneb Gofrestredig Agosaf (Capel ar
Chapel House Farm) 550m i ffwrdd

Yr Heneb Gofrestredig Agosaf (Castell
Shotwick) 400m i ffwrdd

Byddai’n croesi chwe Hawl Dramwy
Cyhoeddus

Byddai’n croesi un Hawl Dramwy
Gyhoeddus

Wedi’i leoli’n agos i safle’r
Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD)

Nid yw’n effeithio ar safle’r MoD

A51

CHESTER

Yn dangos amrywiadau’r llwybrau a eglurir drosodd

A41

Mae’r ddau lwybr yn croesi gorlifdir. Bydd angen mwy o waith adeiladau ar Opsiwn G
nag Opsiwn I o fewn gorlifdir.

BLACON

EWLOE

A5116

SANDYCROFT

Ni fyddai’r naill na’r llall yn effeithio ar safleoedd dynodedig cenedlaethol (megis
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol neu Ardaloedd Cadwraeth Arbennig) na
choetiroedd hynafol. Byddai’r ddau lwybr yn croesi drwy Safle Bywyd Gwyllt Lleol
Camlas Undeb Swydd Amwythig, ac Ardal Gadwraeth Camlas Caer
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G

A5116

MOLLINGTON

SHOTTON

A55

A55

I

SAUGHALL

SAUGHALL

A55

SALTNEY

M56

PARC DIWYDIANNOL
DYFRDWY

A41

BUCKLEY

CAPENHURST

FLINT

A5116

EWLOE

PURFA STANLOW

PIBLINELL BRESENNOL

MOLLINGTON

SANDYCROFT

ELLESMERE PORT
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SAUGHALL

SHOTTON

NESTON

ABER AFON
DYFRDWY

M56

FLINT

A55

Mae’r ddau lwybr yn gwahanu rhwng Afon Dyfrdwy a’r M53. Mae Opsiwn G (lliw
glas ar y map isod) yn dilyn llwybr mwy deheuol, gan redeg i’r de o Saughall ac i’r
M53
ABER MERSI
gogledd o Mollington. Mae Opsiwn I (lliw pinc ar y map isod) yn dilyn llwybr mwy
gogleddol, i’r gogledd o Saughall a Backford.

CAPENHURST

EXISTING PIPELINE

FLINT

Llai o gymhlethdodau peirianyddol

Mwy o gymhlethdodau peirianyddol yn
sgil heriau croesfannau (Afon Dyfrdwy)

A51
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Amrywiadau posibl i’r ddau
opsiwn
Mae rhai amrywiadau i’w hystyried hefyd y
gellid eu gweithredu yn y naill ddewis neu’r llall.
Mae’r rhain yn cynnwys opsiynau o ran ffyrdd
o gysylltu’r llwybrau â’r biblinell bresennol, yn
ogystal â lleoliad amgen ar gyfer croesi Afon
Dyfrdwy. Byddai gennym ddiddordeb mewn
clywed eich barn ar yr amrywiadau.
Mae ein cynigion yn cynnwys tri amrywiad gwahanol:
— Lle bydd y biblinell newydd yn cysylltu â’r biblinell
bresennol yng Nghei Connah;
— Croesi Afon Dyfrdwy; a
— Sut y bydd y biblinell newydd yn ymestyn o
Stanlow i Ince.

DEE
Cysylltu â’r biblinell bresennol
yng Nghei Connah
ESTUARY

28

NE

Rydym yn ystyried gwahanol leoliadau ar gyfer cysylltu’r biblinell newydd â’r
biblinell bresennol i’r de o’r Fflint. Bydd yr amrywiadau hyn yn penderfynu ble y
gellid lleoli’r gosodiad uwchben y ddaear yn y Fflint (a fydd yn cael ei ddefnyddio i
gynnal a chadw a gweithredu’r biblinell). Ar hyn o bryd rydym yn ystyried tri lleoliad
gwahanol;

1. Cysylltiad yn
agos at yr
A5119

FLINT

2. Cysylltiad yn
agos at Ffordd
Coed Onn /
Lôn Allt-Goch
3. Cysylltiad
yn agos at
Leadbrook
Drive.

PIBLINELL BRESENNOL

1
2
A5119

3

A55

SH

TUDALEN

29

TUDALEN

Amrywiad Croesi Afon Dyfrdwy

Y Cysylltiad o Stanlow i Ince

CAPENHURST

A550

M56

A41
Mae Opsiwn G yn croesi Afon Dyfrdwy tua 2.5km i’r de-ddwyrain o Opsiwn I. Er hynny,
rydym hefyd yn ystyried y posibilrwydd o gael croesfan rhwng y ddau opsiwn. Byddai
hyn yn golygu y gallai Opsiwn G ddefnyddio’r groesfan i ddargyfeirio a chroesi Afon
DEESIDE
Dyfrdwy
yn yr un man ag Opsiwn I. Yr un fyddai’r egwyddor i’r gwrthwyneb, wrth i
INDUSTRIAL
PARK i’r groesfan sy’n fwy i’r de-ddwyrain. Pe bai Opsiwn I yn
Opsiwn I gael ei ddargyfeirio
defnyddio’r groesfan, byddai hyd y llwybr cyfan 2km yn hirach.

Rydym hefyd wedi datblygu dau opsiwn o lwybrau ar gyfer y biblinell CO2 newydd a
fydd yn rhedeg rhwng Purfa Olew Stanlow a Diwydiannau Ince.
1. Llwybr sy’n croesi’r A5117
mewn man i’r de o Elton ac
i’r gogledd o wasanaethau
traffordd yr M56.
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2. Llwybr sy’n rhedeg ymhellach
i’r de a’r dwyrain, gan groesi
traffordd yr M56 ddwywaith
cyn cyrraedd Diwydiannau Ince.
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Sut y bydd y biblinell yn edrych
ar ôl ei hadeiladu?
Bydd y biblinell yn cael ei chladdu o dan y ddaear
i ddyfnder o 1.2 metr neu fwy. Ar ôl ei hadeiladu ni
fyddwch yn gallu gweld y biblinell er y bydd rhai pyst
marcio i’w gweld uwchben y ddaear.

Gosodir y falfiau atal hyn o dan y ddaear, gyda rhai elfennau
yn weladwy uwchben y ddaear. Bydd y falfiau atal y tu
mewn i safle a ddiogelir gan ffens.

Bydd angen i ni adeiladu rhywfaint o safleoedd
uwchben y ddaear a ddefnyddir i gynnal a chadw a
gweithredu’r biblinell. Bydd hyn yn cynnwys safleoedd
lle bydd y biblinell yn cysylltu â diwydiannau presennol.
Mewn rhai lleoliadau ar hyd y biblinell, bydd angen
gosodiadau o’r enw ‘falfiau atal’. Defnyddir y rhain at
ddibenion diogelwch a chynnal a chadw, gan helpu
i dorri’r biblinell hir yn rhannau penodol. Gellir cau’r
falfiau atal i ynysu’r gwahanol rannau hyn, a fydd yn
helpu i gynnal a chadw a rheoli’r biblinell.

Ar ôl i ni ddatblygu’r cynlluniau ar gyfer y biblinell yn
fanylach, byddwn yn pennu union leoliad a maint safleoedd
y falfiau atal.
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Adeiladu’r biblinell newydd
Rydym yn rhagweld y bydd yn cymryd tua 12 mis i adeiladu’r biblinell newydd yn
gyfan gwbl. Fel arfer dylai gosod y biblinell ei hun gymryd mis neu ddau mewn lleoliad.
Mewn mannau cymhleth gallai gymryd mwy o amser. Ar ôl cwblhau gwaith gosod y
biblinell, byddwn yn adfer y tir mor agos â phosibl i’w gyflwr gwreiddiol.

Weithiau bydd gofyn i ni ddefnyddio technegau heb ffosydd i osod y biblinell, er
enghraifft pan gaiff ei gosod o dan reilffyrdd, prif ffyrdd a gwelyau afonydd. Yn yr
achosion hyn byddwn yn defnyddio dulliau megis drilio cyfeiriol neu dyllu â tharadr.
Mae’r technegau hyn yn ein galluogi i osod y biblinell gan sicrhau bod ffyrdd a
rheilffyrdd yn aros ar agor a galluogi afonydd i barhau i lifo.

Ar gyfer llawer o’r biblinell rydym yn bwriadu defnyddio techneg ffos agored. Bydd
hyn yn cynnwys cloddio pridd, rhoi’r bibell i lawr yn y ffos ac ôl-lenwi’r ffos eto â’r pridd
a gloddiwyd. Byddai unrhyw wrychoedd, ffensys neu nodweddion tir eraill yn cael eu
hailblannu neu eu hailosod ar ôl i’r gwaith adeiladu ddod i ben.

— Drilio llorweddol: Caiff twnnel ei dyllu o dan afon, ffordd neu groesfan arall. Tynnir
y bibell wedyn drwy’r twnnel.

Er bod y biblinell yn gymharol fach, gyda diamedr o tua 36 modfedd (neu 91cm) ar y
mwyaf, mae’r lle sydd ei angen i osod y math hwn o biblinell yn ddiogel fel arfer rhwng
20m a 30m. Mae’r lled hwn yn caniatáu digon o le i gloddio’r ffos a gosod y bibell
yn ogystal â darparu lle i storio pridd yn ystod y gwaith gosod a darparu mynediad i
gerbydau.

1

TECHNEG FFOS AGORED

2

TECHNEG DRILIO LLORWEDDOL

— Tyllu â tharadr: Tyllir twnnel i mewn i’r ddaear gan ddefnyddio ‘taradr’ gan osod y
bibell yn y twnnel ar yr un pryd.

3

TECHNEG TYLLU Â THARADR
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Rheoli adeiladu
Bydd angen i ni osod y biblinell ar dir preifat, ond ni fyddem
yn gosod unrhyw biblinell o dan gartrefi.
Byddai angen cyfleusterau dros dro yn ystod y cyfnod
adeiladu. Byddai’r rhain yn cael eu gosod i ddarparu
swyddfeydd, cyfleusterau llesiant staff a storio ar gyfer
timau’r safle. Bydd manylion y rhain y cael eu datblygu ar
ôl i ni nodi’r coridor piblinell a ffefrir.
Wrth i ni barhau i ddatblygu ein cynlluniau a diffinio sut
y byddwn yn adeiladu’r seilwaith sydd ei angen arnom,
byddwn yn llunio Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu.
Defnyddir hwn i sicrhau ein bod yn lleihau effaith gwaith
adeiladu ar bobl a’r amgylched gymaint â phosibl. Bydd
yn gosod fframwaith i fonitro a rheoli effeithiau posibl yn
ystod y broses adeiladu.

Deall effeithiau’r cynigion
Byddwn yn cynnal cyfres o astudiaethau i ddeall
effeithiau posibl adeiladu a gweithredu’r biblinell CO2
ar yr ardal leol ac yn bwysig, sut y gallwn gynnwys
ffyrdd o leihau, dileu neu wrthbwyso’r effeithiau hynny
yn rhan o’n gwaith cynllunio.
Byddwn yn edrych ar amrywiaeth o agweddau
amgylcheddol a chymdeithasol gan gynnwys sut y
bydd y seilwaith yn edrych yn y dirwedd, ansawdd aer
ac ecoleg (y planhigion a’r anifeiliaid) yn yr ardal leol.
Wrth i ni barhau i ddatblygu’r biblinell CO2, byddwn
yn darparu mwy o fanylion am yr astudiaethau yr
ydym yn eu cynnal yn ogystal â’n cynlluniau i leihau
effeithiau amgylcheddol posibl.
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Y broses o asesu effeithiau amgylcheddol
Cyfeirir at yr astudiaethau yr ydym yn eu cynnal i ddeall effeithiau
amgylcheddol fel Asesiad O’r Effaith Amgylcheddol (EIA). Mae gan y broses
EIA bedwar cam allweddol:

2

1
Casglu gwybodaeth a data am yr
ardal fel y mae ar hyn o bryd, er
enghraifft i ddeall y bywyd gwyllt
sy’n bresennol yn yr ardal leol.
Mae hyn yn cynnwys arolygon
maes ac mae rhai o'r rhain ar
waith ar hyn o bryd, a byddant yn
parhau hyd 2022.

Disgrifir hyd a lled y materion a’r
pynciau sydd i’w hystyried yn rhan o’r
EIA mewn Adroddiad Cwmpasu. Ar
gyfer y prosiect hwn mae Adroddiad
Cwmpasu’r EIA wedi’i gyflwyno
i’r Arolygiaeth Gynllunio (PINS)
ac mae’n cael ei adolygu ar hyn o
bryd gan awdurdodau lleol a chyrff
amgylcheddol statudol er mwyn cael
eu barn. Mae Adroddiad Cwmpasu’r
EIA ar gael i’r cyhoedd a gellir ei weld
ar wefan PINS*.

* infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/hynet-north-west-carbon-dioxide-pipeline

3
Bydd
Adroddiad
Gwybodaeth
Amgylcheddol
Rhagarweiniol
yn cael ei baratoi a fydd yn
disgrifio canfyddiadau’r asesiad
amgylcheddol hyd yn hyn. Bydd yr
wybodaeth hon ar gael yn ystod yr
ymgynghoriad nesaf ar y biblinell
CO2 er mwyn i ni gael sylwadau gan
y cyhoedd a rhanddeiliaid ynghylch
y gwaith amgylcheddol a wnaed hyd
yn hyn.

4
Caiff Datganiad Amgylcheddol ei
baratoi, a fydd yn ystyried sylwadau
o’r ymgynghoriad ac yn disgrifio
canfyddiadau’r asesiad. Bydd yn
disgrifio'r effeithiau sylweddol yr
ydym wedi’u nodi yn rhan o’r asesiad
a sut yr ydym wedi ceisio osgoi a
lleihau’r effeithiau hyn yn rhan o’r
cynllun terfynol. Bydd y Datganiad
Amgylcheddol yn ddogfen bwysig yn
ein cais am ganiatâd ar gyfer y prosiect.
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Dyma rai o’r pynciau amgylcheddol y byddwn yn
eu hasesu:
Ecoleg a bioamrywiaeth: Byddwn yn asesu effeithiau’r biblinell CO2 ar ecoleg leol a
chynefinoedd naturiol, gan edrych ar rywogaethau arbennig o blanhigion ac anifeiliaid.
Byddwn yn cynnal astudiaethau maes yn ogystal ag ymchwil bwrdd gwaith i ddeall yr ardal
leol ac i gasglu data. Wrth i’r biblinell arfaethedig groesi tirweddau âr ac amaethyddol, rydym
yn disgwyl y gallai’r rhywogaethau yn yr ardal gynnwys ystlumod, madfallod dŵr cribog a
moch daear ymysg eraill. Byddwn yn ystyried effeithiau ar ecoleg a bioamrywiaeth yn ystod
y cyfnod adeiladu a phan fydd y biblinell yn cael ei gweithredu. Yn rhan o’n hasesiadau,
byddwn yn ystyried cyfleoedd i wella bioamrywiaeth leol yn ogystal â’i diogelu.
Y dirwedd ac effeithiau gweledol: Er y bydd y rhan fwyaf o’r biblinell o dan y ddaear ac felly
yn anweladwy, bydd rhai gosodiadau parhaol uwchben y ddaear a allai fod yn weladwy ar ôl
eu hadeiladu. Byddwn yn cynnal asesiad o’r dirwedd ac effeithiau gweledol i ddarganfod sut
y byddai’r seilwaith yn edrych ar ôl ei adeiladu a sut y gallwn leihau’r effaith hon. Byddwn yn
adolygu lle y byddwn yn lleoli’r gosodiadau uwchben y ddaear hyn, sut y gallwn eu cuddio,
a sut y byddwn yn rhoi coed a gwrychoedd newydd yn lle’r rhai a gollwyd o bosibl yn ystod
y gwaith adeiladu.
Treftadaeth ddiwylliannol ac archeoleg: Byddwn yn ystyried effaith bosibl y biblinell CO2 ar
dreftadaeth ddiwylliannol yr ardal, er enghraifft safleoedd Rhufeinig, adeiladau rhestredig
ac ardaloedd cadwraeth eraill. Gwnawn hyn drwy gynnal arolygon i ddarganfod mwy am
archeoleg a threftadaeth yr ardal. Bydd hyn yn ein helpu i nodi ffyrdd o leihau’r posibilrwydd
o unrhyw effaith ar yr hyn y down o hyd iddo (yn enwedig yn ystod y gwaith adeiladu a fydd
yn tarfu ar y ddaear).

TUDALEN

Bydd pynciau eraill y byddwn yn eu hystyried yn rhan
o’r EIA yn cynnwys:
— Newid ansawdd aer
— Ystyriaethau newid hinsawdd
— Effeithiau ar bridd ac ansawdd tir
— Effeithiau sŵn a dirgrynu posibl, yn enwedig yn
ystod y gwaith adeiladu
— Effeithiau ar draffig lleol yn enwedig yn ystod y
gwaith adeiladu
— Effeithiau posibl ar afonydd, nentydd a chyrff dŵr
eraill yn yr ardal leol
— Effeithiau posibl ar bobl leol ac iechyd dynol, yn
ystod y gwaith adeiladu ac wrth weithredu’r biblinell
— Sut y byddai’r biblinell yn gwrthsefyll trychinebau
naturiol neu ddamweiniau mawr posibl fel stormydd
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ER MWYN BOD YN LLWYDDIANNUS, MAE ANGEN I’N
CAIS AM DCO FYND TRWY CHWE CHAM.

Caniatâd cynllunio
1
Gan fod y biblinell CO2 newydd yn fwy na 16km o hyd
caiff ei hystyried yn Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd
Cenedlaethol (NSIP). Mae hyn yn golygu y byddwn
yn gwneud cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu
(DCO) i gael bwrw ymlaen â’r prosiect. Byddwn hefyd
yn defnyddio’r pwerau a ddarperir gan y DCO i gludo’r
CO2 yn y biblinell a’r seilwaith presennol.
Swyddogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes,
Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yw gwneud y
penderfyniad terfynol ynghylch rhoi neu wrthod
caniatâd datblygu ar gyfer ein prosiect piblinell CO2.
Rydym yn bwriadu cyflwyno cais am DCO yn 2022. Cyn
cyflwyno ein cais byddwn yn cynnal Asesiad o’r Effaith
Amgylcheddol (EIA), yn bwrw ymlaen i ddatblygu’r
cynllun ac yn cynnal mwy o ymgynghoriadau ar y
cynigion.
Yn ogystal â’r cais am DCO, byddwn hefyd yn ceisio
cymeradwyaeth cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint ar
gyfer gwaith posibl i addasu’r biblinell bresennol a’r
cyfleusterau yn Nherfynell Nwy Y Parlwr Du. Byddwn
yn ymgynghori ar wahân ar yr addasiad arfaethedig
i seilwaith presennol y biblinell yn hwyrach yn 2021.

CAM CYN YMGEISIO
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ac ymgynghoriad statudol i’w
cynnal cyn cyflwyno cais (trefnwyd ar gyfer haf 2022). Dyma’r
cam presennol.
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DERBYN (DISGWYLIR HYDREF 2022)
Caiff y cais ei gyflwyno a bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn
penderfynu a yw’n bodloni’r safonau gofynnol i’w dderbyn ar
gyfer y cam cyn-archwilio.

CYN-ARCHWILIO (DISGWYLIR GAEAF 2022)
Yn ystod y cam hwn, caiff unrhyw aelod o’r cyhoedd gofrestru
i fod yn barti â buddiant a rhoi ei farn ar y cynllun yn ystod yr
archwiliad. Penodir Awdurdod Archwilio.
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YR ARCHWILIAD (DISGWYLIR GAEAF - GWANWYN 2023)
Bydd yr Awdurdod Archwilio yn cynnal ei archwiliad ar ran
yr Ysgrifennydd Gwladol. Caiff partïon â buddiant gyflwyno
sylwadau ychwanegol ar y cam hwn.

5

ARGYMHELLIAD (DISGWYLIR HAF 2023)
Bydd yr Awdurdod Archwilio yn darparu adroddiad ac
argymhelliad i’r Ysgrifennydd Gwladol.

6

PENDERFYNIAD (DISGWYLIR HYDREF 2023)
Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud penderfyniad ar y
cais.
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Mynediad i dir
Mae’r DCO yn darparu'r pwerau sydd eu hangen i gael
mynediad, i osod a gweithredu’r biblinell. Yn rhan o
broses y DCO, mae’n ofyniad cyfreithiol i nodi pwy sy’n
berchen ar unrhyw dir neu sydd â buddiant mewn
unrhyw dir y gallai ein cynigion effeithio arno.
Yn gynharach eleni fe wnaethom ysgrifennu at
berchnogion tir ar hyd ein piblinell bresennol i’w
hysbysu ynghylch ein cynigion. Lle y gallai fod angen
gwaith o bosibl ar y biblinell bresennol, fe wnaethom
gysylltu â pherchnogion tir i drefnu mynediad ar gyfer
arolygon.
Yn ogystal â chysylltu â pherchnogion tir ar hyd
y biblinell bresennol, rydym hefyd wedi cysylltu
â pherchnogion tir o fewn coridorau’r llwybrau
arfaethedig ar gyfer y biblinell newydd. Gwneir hyn i
sicrhau bod yr wybodaeth gywir gennym ac i gytuno
ar fynediad arolygon ar hyd y biblinell newydd a’r
biblinell bresennol er mwyn llywio ein Hasesiad o’r
Effaith Amgylcheddol.
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Beth sy’n digwydd nesaf?

Sut i gymryd rhan

Rydym yn awyddus i gynnwys y gymuned leol a’n rhanddeiliaid ar
bob cam o brosiect HyNet North West. Rydym yn dymuno sicrhau
bod gan bawb y cyfle i ddweud eu dweud ynghylch sut y byddwn
yn datblygu’r prosiect gorau ar gyfer cymunedau lleol, y dirwedd
gyfagos a’r amgylchedd.

Bydd yr ymgynghoriad hwn ar agor o 9 Mehefin hyd 11 Gorffennaf 2021. Cyflwynwch
eich sylwadau erbyn 11.59pm ar 11 Gorffennaf 2021. Gallwch ddod o hyd i ragor o
wybodaeth am ein hymgynghoriad a chyflwyno eich sylwadau drwy fynd i:

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn helpu i lywio ein penderfyniad
ynghylch pa lwybr y byddwn yn ei ddewis ar gyfer y biblinell CO2
newydd. Hoffwn glywed eich barn hefyd ar y weledigaeth a’r
uchelgais sy’n wraidd i HyNet North West.

Byddwn yn cynnal tri digwyddiad gweminar byw yn rhan o’r ymgynghoriad hwn. Bydd
hyn yn rhoi cyfle i chi glywed mwy am y cynigion ac i ofyn unrhyw gwestiynau a allai
fod gennych i dîm y prosiect. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am sut i fod yn
bresennol yn y digwyddiadau hyn ar Hyb HyNet. Cynhelir y digwyddiadau:

Byddwn yn defnyddio’r sylwadau a’r wybodaeth a gawn yn rhan
o’r ymgynghoriad hwn, yn ogystal ag allbwn o waith peirianyddol
parhaus a’r astudiaethau amgylcheddol yr ydym yn eu cynnal, i
ddatblygu llwybr manylach ar gyfer y biblinell newydd.
Wrth i ni fwrw ymlaen â datblygiad y biblinell CO2, byddwn yn
cynnal rhagor o ymarferion ymgynghori i gasglu eich sylwadau
ynglŷn ag agweddau manylach ar y cynigion cyn i ni wneud cais
am ganiatâd cynllunio.
Hefyd bydd gwaith yn cael ei wneud yn gyfochrog ar elfennau
eraill o HyNet North West, megis y gwaith cynhyrchu hydrogen.
Bydd cyfle eto i ddweud eich dweud ynghylch yr elfennau HyNet
hyn wrth iddyn nhw symud ymlaen.

www.hynethub.co.uk

Dydd Sadwrn 19 Mehefin

Dydd Mawrth 22 Mehefin

Dydd Iau 1 Gorffennaf

2.30pm - 3.30pm

6pm - 7pm

10am - 11am

Os hoffech fersiwn copi caled o’r daflen hon neu fformat arall, cysylltwch â ni drwy
ddefnyddio’r manylion isod.

info@hynet.co.uk

0203 116 5919

FREEPOST
HyNet North West
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HyNet North West
Os hoffech fersiwn copi caled o’r daflen hon neu ddeunyddiau
eraill a welwch ar-lein, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r
manylion isod. Bydd y daflen hon ar gael mewn print bras,
braille neu mewn ieithoedd eraill ar gais.
www.hynet.co.uk

0203 116 5919

info@hynet.co.uk

FREEPOST HyNet North West

