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1. CYFLWYNIAD 
 

1.1. TROSOLWG 

 Mae Liverpool Bay CCS Limited (yr ‘Ymgeisydd’) yn bwriadu adeiladu Piblinell 

Carbon Deuocsid danddaearol newydd o Swydd Gaer yn Lloegr i Sir y Fflint 

yng Nghymru a gosodiadau ar ben tir cysylltiedig (y ‘Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig’). Bydd y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig yn rhan o Brosiect HyNet North West (‘y Prosiect’) sy’n 

brosiect cyflenwi hydrogen a dal a storio carbon. 

Dosberthir y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig fel 

Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol a bydd angen Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu o dan Ddeddf Cynllunio 2008. 

Cyn cyflwyno’r Cais Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, mae’r Ymgeisydd yn 

cynnal ymgynghoriad i gael eich safbwyntiau ar y Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig ar ei ffurf bresennol. Mae’r ymgynghoriad yn 

para o 09 Chwefror tan 22 Mawrth 2022. 

Yn rhan o’r ymgynghoriad hwn, mae’r Ymgeisydd wedi paratoi Adroddiad 

Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol sy’n nodi canfyddiadau rhagarweiniol 

y broses Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. Bydd hyn yn galluogi’r gymuned a 

rhanddeiliaid eraill i ddatblygu barn gytbwys ar unrhyw effeithiau amgylcheddol 

sylweddol tebygol yn deillio o’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig. 

 

1.2. DIBEN Y CRYNODEB ANNHECHNEGOL HWN 

Mae’r Crynodeb Annhechnegol hwn yn cyflwyno crynodeb o’r wybodaeth a 

gasglwyd a’r gwaith asesu amgylcheddol a wnaed hyd yma, fel y nodir yn yr 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol sy’n fwy manwl yn 

dechnegol  (Cyfrolau II – IV). 

Mae Tabl 1.1 yn cynnig crynodeb o bob adran i’ch helpu i lywio’r Crynodeb 
Annhechnegol. 
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Tabl 1-1: Adrannau’r Crynodeb Annhechnegol 
 

Rhif yr 

Adran 

Teitl yr Adran Yr hyn sydd wedi’i gynnwys 

1 Cyflwyniad Yn cynnig trosolwg o Grynodeb Annhechnegol 

hwn yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol 

Rhagarweiniol. Mae hefyd yn cynnig trosolwg o’r 

broses gydsynio. 

2 Y Prosiect Mae’r adran hon yn ystyried Prosiect ehangach 

HyNet North West, ac yn amlinellu’r angen i 

gynhyrchu pŵer hydrogen a dal a storio carbon. 

3 Y Datblygiad 

Gorchymyn 

Cydsyniad 

Datblygu 

Arfaethedig 

Mae’r adran hon yn disgrifio’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig 

a’r hyn a fydd yn cael ei adeiladu, gan 

gynnwys manylion sut y bydd yn cael ei 

adeiladu. 

4 Dewisiadau 

Amgen a 

Ystyriwyd 

Mae’r adran hon yn cynnig crynodeb o hanes 

y dyluniad a sut y mae wedi esblygu. 

5 Dull o 

Gyflawni’r 

Asesiad o’r 

Effaith 

Amgylched

dol 

Mae’r adran hon yn esbonio sut y 

cynhaliwyd yr asesiad amgylcheddol 

rhagarweiniol a sut y cafodd ei hysbysu gan 

waith ymgynghori ac ymgysylltu â 

rhanddeiliaid. 

6 Crynodeb 

o’r 

Wybodaeth 

Ragarweini

ol 

Ar gyfer pob un o’r pynciau amgylcheddol a 

ystyriwyd yn rhan o’r Asesiad o’r Effaith 

Amgylcheddol, mae’r adran hon yn cynnig 

trosolwg o’r hyn sy’n cael ei asesu a 

chanlyniadau’r asesiad rhagarweiniol. 

7 Lleisio eich barn Mae’r adran hon yn esbonio’r hyn sy’n digwydd 

nesaf ym mhroses yr Asesiad o’r Effaith 

Amgylcheddol a sut y gallwch leisio eich barn 

ar y cynigion. 
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1.3. Y BROSES GYDSYNIO 

Oherwydd natur a maint y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig, ystyrir ei fod yn “Ddatblygiad Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol” 

ac felly mae’n rhaid cynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn unol â 

Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2017, (y 

‘Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol’). Y broses o nodi holl effeithiau 

amgylcheddol datblygiad yw Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, i benderfynu 

pa mor sylweddol y gallai’r effeithiau hyn fod a sut y gellid eu hosgoi, sicrhau 

eu bod cyn lleied â phosibl, neu eu lliniaru. 

Cafwyd Barn Gwmpasu ym mis Gorffennaf gan 2021 gan yr Arolygiaeth 

Gynllunio ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 

Ddiwydiannol. This determined the environmental topics to be addressed in 

detail within the Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. 

 Mae adborth y cyhoedd a rhanddeiliaid yn elfen hanfodol o broses yr Asesiad o’r 

Effaith Amgylcheddol. Datblygwyd yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol 

Rhagarweiniol ar gyfer yr ymgynghoriad hwn i gyflwyno'r canfyddiadau 

rhagarweiniol, gan gynnwys data sylfaenol a gwerthusiad o effeithiau posibl y 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Yn dilyn adborth a dderbyniwyd o’r ymgynghoriad hwn a gwaith asesu 

parhaus, bydd yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn cael ei gwblhau, a bydd 

Datganiad Amgylcheddol yn cael ei lunio i adrodd ar y canlyniadau asesu ac 

unrhyw gamau lliniaru arfaethedig. Bydd y Datganiad Amgylcheddol yn cael ei 

gyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio yn rhan o’r Cais Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu. 

 Bydd y cais Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yn cael ei archwilio gan 

Arolygydd neu banel o Arolygwyr, a adnabyddir fel yr Awdurdod Archwilio. 

Byddant yn gwneud argymhelliad ynghylch a ddylid rhoi cydsyniad datblygu ai 

peidio. Swyddogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 

Ddiwydiannol wedyn yw caniatáu neu wrthod cydsyniad datblygu i’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Rydym yn bwriadu cyflwyno cais Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yn ystod haf 
2022. 
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2. Y PROSIECT 
 

 

Bydd y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn rhan o 

HyNet North West (‘y Prosiect’) sy’n brosiect cyflenwi hydrogen a dal a storio 

carbon. 

Nod yw Prosiect yw lleihau allyriadau carbon deuocsid (CO2) o ddiwydiant, 

cartrefi a thrafnidiaeth a chefnogi twf economaidd yng ngogledd Cymru a 

gogledd-orllewin Lloegr. 

 Mae’r Prosiect yn seiliedig ar gynhyrchu hydrogen carbon isel o nwy naturiol, 

ac yn cynnwys datblygu gweithfeydd cynhyrchu hydrogen newydd, piblinellau 

dosbarthu, a chreu seilwaith dal a storio carbon. Mae dal a storio carbon yn atal 

CO₂   rhag mynd i’r atmosffer trwy ei ddal, ei gywasgu, a’i gludo i’w storio yn 

ddiogel ac yn barhaol. Dangosir darlun amlinellol o’r Prosiect isod. 
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Byddai darpariaeth y Prosiect yn cael ei weithredu mewn camau. Disgrifir 

elfennau allweddol y Prosiect yn gryno fel a ganlyn: 

• Gweithfeydd Cynhyrchu Hydrogen: Datblygu a gweithredu 

cyfleusterau cynhyrchu a chyflenwi hydrogen ar draws rhanbarth y 

gogledd-orllewin. 

• Rhwydwaith Hydrogen: Datblygu a gweithredu seilwaith dosbarthu 

hydrogen, ar ffurf piblinellau tanddaearol, i gludo hydrogen o’r gweithfeydd 

cynhyrchu hydrogen i’r pwyntiau defnydd ar draws gogledd Cymru a 

rhanbarth gogledd-orllewin Lloegr. 

• Storio Hydrogen: Datblygu a gweithredu cyfleusterau storio hydrogen, ar 

ffurf storio tanddaearol swmp mewn ogofâu i hwyluso amrywiadau dyddiol a 

thymhorol mewn galw am wres a chynhyrchu pŵer hyblyg. 

• Dal Carbon: Datblygu a defnyddio seilwaith dal a storio carbon i ddal, 

cludo a storio carbon deuocsid o amrywiaeth o ffynonellau diwydiannol 

presennol a newydd ac o’r gweithfeydd cynhyrchu hydrogen. 

• Gweithfeydd Cywasgu: Byddai’r gwaith trin nwy presennol yn y Parlwr Du 

yn cael ei addasu i weithredu yn rhan o’r system cludo a storio CO2. Mae 

hyn yn cynnwys ychwanegu gwaith cywasgu ar y tir i gywasgu’r CO2 i 

bwysedd priodol i ganiatáu iddo gael ei gludo i’r cyfleuster storio alltraeth. 

• Piblinellau ar y tir/alltraeth wedi’u hadeiladu o’r newydd ac wedi’u 

haddasu at ddibenion gwahanol i gludo CO2: Byddai rhwydwaith 

arfaethedig o biblinellau tanddaearol ac wedi’u claddu o dan y môr yn cludo 

CO2 sy’n cael ei gynhyrchu a’i ddal gan gyfleusterau cynhyrchu hydrogen y 

dyfodol ac eiddo diwydiannol presennol yng ngogledd Cymru a gogledd-

orllewin Lloegr i’w storio alltraeth yn barhaol. 

• Storio Carbon Deuocsid Alltraeth: Byddai CO2 sy’n cael ei ddal yn 

cael ei storio yn barhaol mewn meysydd nwy gwag mewn ardal a leolir 

ym Mae Lerpwl yn Nwyrain Môr Iwerddon. 
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3. Y DATBLYGIAD GORCHYMYN CYDSYNIAD DATBLYGU 
ARFAETHEDIG 

 

 

3.1. CYFLWYNIAD 

Mae’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn cynnwys 

adeiladu, gweithredu, a datgomisiynu piblinellau CO2 tanddaearol newydd a 

seilwaith cysylltiedig ar y tir. 

 

3.2. ELFENNAU ALLWEDDOL Y DATBLYGIAD GORCHYMYN 
CYDSYNIAD DATBLYGU ARFAETHEDIG 

PIBLINELLAU AR Y TIR NEWYDD I GLUDO CO2 

Ceir tair adran o biblinellau ar y tir newydd sy’n rhan o’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig: 

• Piblinell AGI Ince i AGI Stanlow. 

• Piblinell AGI Stanlow i AGI y Fflint. 

• Piblinell AGI y Fflint i Gysylltiad y Fflint. 

Bydd y biblinell newydd yn cysylltu â Chysylltiad presennol y Fflint o Biblinell 

Terfynell y Parlwr Du sy’n cael ei haddasu at ddibenion gwahanol i gludo CO2 

yn hytrach na nwy naturiol. Gweler y diagram isod. 
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 Bydd y piblinellau yn cael eu claddu o dan y ddaear ar eu hyd cyfan. Yn 

nodweddiadol, 1.2m yw isafswm y dyfnder o frig y bibell i wyneb y ddaear ond 

mae’n ddyfnach lle mae angen i’r biblinell osgoi gwasanaethau presennol a 

rhwystrau ffisegol (er enghraifft, afonydd, ffyrdd a seilwaith rheilffyrdd). 

Byddai dulliau torri ffosydd agored yn cael eu defnyddio ar gyfer adeiladu y 

rhan fwyaf o lwybr y biblinell. Ar gyfer croesfannau llinellau rheilffordd, ffyrdd 

penodedig, prif afonydd, a seilwaith mawr arall, byddai technegau heb ffosydd 

arbenigol yn cael eu defnyddio. Mae’r diagram isod yn dangos techneg o’r enw 

Drilio Cyfeiriadol Llorweddol a fydd yn cael ei defnyddio mewn lleoliadau 

priodol ar hyd llwybr y biblinell. 
 

 

Y LLWYBR A FFEFRIR AR GYFER Y BIBLINELL 

I gynorthwyo’r gwaith o ddylunio’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig a deall yr effaith amgylcheddol bosibl yn fwy manwl, mae’r 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig a adroddwyd yn yr 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol wedi cael ei rannu’n 

saith adran (Adrannau 1 – 7). Gweler Ffigur 3.1 (Cyfrol IV) yr Adroddiad 

Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol am ragor o wybodaeth. 

Mae’r Ymgeisydd yn gweithio yn barhaus i fireinio’r llwybr a ffefrir ar gyfer pob 

adran o biblinell newydd trwy drafod â rhanddeiliaid lleol, gan gynnwys 

unigolion, cymunedau, perchnogion tir, tirfeddianwyr ac awdurdodau lleol i 

ddeall effaith y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig, yn 

ogystal â gweithio gydag arbenigwyr peirianneg ac amgylcheddol. 

Cyflwynir y llwybr a ffefrir ar gyfer y biblinell newydd yn Ffigur 3.2 (Cyfrol IV) 

yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol ynghyd â dynodiad o 

unrhyw ystyriaethau amgylcheddol allweddol a nodwyd. Mae nifer o is-

opsiynau wedi cael eu cynnwys ar hyd y llwybr a ffefrir. Lleolwyd y rhain lle 

nodwyd bod mwy nag un aliniad yn cael eu hystyried. Bydd yr Ymgeisydd yn 

cwblhau asesiadau amgylcheddol a pheirianneg pellach o’r is-opsiynau hyn ac 

maent yn cynnig sail ar gyfer cyfathrebu â pherchnogion tir i ddeall y ffordd 

orau o fynd drwy’r ardal honno o dir. 

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp

UKEXC027
Stamp



PIBLINELL CO2 HyNet 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol Cyfrol I: Crynodeb Annhechnegol 

Tudalen 9 o 31 
 

SEILWAITH AR BEN Y TIR 

Yn ogystal â’r biblinell newydd, bydd y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig yn cynnwys rhywfaint o seilwaith ar ben y tir. Bydd hwn yn 

cynnwys: 

• Gosodiadau Ar Ben Tir (AGI): Mannau caeedig y tu ôl i ffensys diogel 

sy’n darparu’r bont rhwng y system piblinellau CO2 a’r allyrwyr 

diwydiannol. Bydd yr AGIs yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer archwilio’r 

biblinell (o’r enw Medryddion Archwilio Piblinell), cabannau trydanol ac 

offeryniaeth, goleuadau, darpariaethau parcio, a seilwaith cysylltiedig arall. 

Byddai’r mannau caeedig hefyd yn cynnwys goleuadau diogelwch. Ceir 

cyfanswm o bedwar AGI, wedi’u lleoli yn Ince, Stanlow, Neuadd 

Llaneurgain, a’r Fflint. 

• Gorsafoedd Falfiau Atal (BVS): Defnyddir falfiau atal i ynysu adrannau 

o biblinell at ddibenion cynnal a chadw neu mewn argyfwng. Bydd y 

falfiau atal yn cael eu gosod islaw lefel y ddaear, a phrin fydd yr elfennau 

sydd i’w gweld uwchben y tir, gan gynnwys gorchuddion mynedfeydd i 

siambrau diogel a chaban trydanol ac offeryniaeth mewn cynhwysydd. 

Byddai’r mannau caeedig hefyd yn cynnwys goleuadau diogelwch. Ceir 

cyfanswm o saith BVS, tri wedi’u lleoli ar hyd Piblinell AGI Stanlow i AGI y 

Fflint a phedwar wedi’u lleoli ar hyd y Biblinell bresennol o Gysylltiad y 

Fflint o Derfynell y Parlwr Du. 

• Cypyrddau Cywiro Trawsnewidwyr Diogelwch Cathodig: Bydd angen 

‘cypyrddau diogelwch cathodig’ ar hyd y biblinell gyfan, a bwlch o tua 1 

cilomedr rhyngddynt. Er eu bod yn fach o ran maint, mae’r cypyrddau 

diogelwch cathodig yn rhan annatod o’r systemau diogelwch a osodir ar hyd 

y biblinell i osgoi cyrydiad. 

• Pyst Marcio: Mae angen pyst marcio wrth bob ffordd, rheilffordd, afon, 

croesfan camlas, newid i gyfeiriad y biblinell, a ffin i godi ymwybyddiaeth o 

leoliad y biblinell ymhlith rhanddeiliaid eraill sy’n defnyddio’r tir. Maent hefyd 

yn chwarae rhan bwysig pan fydd y biblinell yn cael ei harchwilio yn ystod ei 

gweithrediad. 

 

3.3. ADEILADU 

TROSOLWG 

Rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn yn 2024 a disgwylir 

iddo bara tua 16 mis. 

I sicrhau bod y rhaglen adeiladu yn para cyn lleied o amser â phosibl, byddai’r 

broses adeiladu yn cael ei threfnu fel cyfres o becynnau gwaith cydamserol ar 

hyd cyfan pob piblinell, pan fo hynny’n ymarferol. 

Mae diwrnod gwaith o 10 awr y diwrnod a 5 diwrnod yr wythnos yn cael ei 

gynnig gan yr Ymgeisydd, ond cynigir technegau heb ffosydd mewn nifer o 

leoliadau. Bydd hyd technegau o’r fath yn amrywio yn ôl hyd y bibell sy’n cael 
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ei gosod a’r dechneg sy’n cael ei defnyddio.
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Byddai Cyfadeiladau Adeiladu Dros Dro yn cael eu sefydlu cyn cychwyn y prif 

waith adeiladu. Byddai mynediad at y cyfadeiladau, a fyddai y tu ôl i ffensys, 

o’r rhwydwaith ffyrdd presennol ac yn cynnwys cyfleusterau lles staff un llawr, 

lleoedd parcio, man storio gwastraff, a mannau golchi olwynion. 

Rhagwelir y byddai gwaith adeiladu yn cael ei hwyluso o gyfres o 

Gyfadeiladau Canolog a Chyfadeiladau Lleol. Dangosir lleoliad dynodol pob 

Cyfadeilad Adeiladu yn Ffigur 3.3 (Cyfrol IV). 

ADEILADU’R BIBLINELL 

Byddai’r biblinell yn cael ei hadeiladu yn yr un ffordd â’r biblinell cludo nwy 

naturiol sydd fel rheol yn golygu cloddio ffos agored, gostwng y bibell i’r ffos, 

ac ôl-lenwi gyda’r deunydd a gloddiwyd. 

Yn gyffredinol, bydd gwaith adeiladu yn cael ei wneud y tu mewn i ardal 

weithio y tu ôl i ffensys, a adnabyddir fel y lled gweithio. Ardal tua 32m o led 

y tu ôl i ffensys yw’r lled gweithio lle byddai’r holl waith adeiladu yn digwydd. 

Efallai y bydd angen lled gweithio culach mewn lleoliadau penodol i liniaru 

effeithiau ecolegol neu i osgoi strwythurau sensitif, fel tyrau trawsyrru trydan 

foltedd uchel. 
 

 

 

Bydd y gyfres o weithgareddau ar gyfer adeiladu piblinell mewn ardaloedd 

gwledig fel rheol yn cynnwys: 

• Gweithgareddau cyn-adeiladu (er enghraifft, creu storfeydd 

cyfadeiladau a deunydd). 

• Clirio a chodi ffensys o amgylch lled gweithio’r biblinell. 

• Cael gwared ar uwchbridd, sy’n cael ei storio ar wahân i isbridd. 

• Derbyn deunyddiau. 
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• Gosod adrannau’r bibell allan (‘gosod llinyn’) nesaf at linell y ffos ac yna 

weldio ac archwilio adrannau’r bibell. 

• Cloddio ffos gul i ddarparu gorchudd dwfn, 1.2m yn nodweddiadol, ond 

dyfnach wrth groesfannau. 

• Codi a gostwng y bibell i’r ffos ac ôl-lenwi’r ffos. 

• Rhoi’r uwchbridd yn ôl ac ail-osod nodweddion draenio presennol. 

• Cael gwared ar ffensys dros dro, plannu gwrychoedd a gosod ffensys 

newydd. 

Byddai’r gwaith o adeiladu’r biblinell mewn ardaloedd trefol adeiledig yn dilyn 

trefn debyg i’r hyn ar gyfer ardaloedd gwledig, er y byddai’r broses adeiladu yn 

fwy cymhleth o ganlyniad i’r nifer gynyddol o gyfyngiadau. Er enghraifft, efallai y 

bydd mwy o angen cau ffyrdd, dargyfeirio, a mesurau rheoli traffig. 

ADEILADU SEILWAITH AR BEN Y TIR 

Byddai’r seilwaith ar ben y tir (er enghraifft, AGIs a BVS) hefyd yn cael eu 

hadeiladu gan ddefnyddio trefn nodweddiadol, fel a ganlyn: 

• Gweithgareddau cyn-adeiladu (er enghraifft, creu storfeydd 

cyfadeiladau a deunydd). 

• Adeiladu ffordd fynediad os oes angen, neu uwchraddio trac presennol os 

yw’n bosibl. 

• Codi ffensys diogel ar gyfer gwaith adeiladu. 

• Cysylltiadau â gwasanaethau cyfleustodau. 

• Cloddwaith i sefydlu lefelau sylfeini. 

• Creu canolfannau sylfaen gweithfeydd a strwythurau ar ben y tir. 

• Adeiladu pibellau ac offer a seilwaith cysylltiedig. 

• Gwaith tirwedd ailgyflwyno ar y perimedr a chael gwared ar 

seilwaith dros dro. 

CEBL FFEIBR OPTIG 

Bydd cebl ffeibr optig newydd yn cael ei osod ar hyd cyfan y Biblinell o AGIC 

Ince i AGI Stanlow a Phiblinell AGI Stanlow i AGI y Fflint, yn cysylltu ag offer 

cyfathrebu sydd wedi’i osod ym mhob AGI a BVS. 

Bydd y cebl ffeibr optig yn cael ei osod yn yr un ffos â’r biblinell ar gyfer 

adrannau ffos agored a byddai’n cael ei osod yn ystod y cam ôl-lenwi. 
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3.4. GWEITHREDU A CHYNNAL A CHADW 

Bydd y biblinell newydd yn cael ei dylunio yn unol â chodau ymarfer, safonau 

ac arferion a argymhellir perthnasol y diwydiant a gofynion Rheoliadau 

Diogelwch Piblinellau 1996. Bydd y biblinell a nodweddion ar ben y tir yn cael 

eu dylunio i weithredu yn ystod oes gyfan y prosiect, 25 mlynedd, heb waith 

disodli mawr. 

 Ar ôl ei hadeiladu, byddai’r biblinell yn cael ei diogelu gan hawddfraint. Byddai 

lled y les / hawddfraint yn amrywio yn dibynnu ar y lleoliad. Byddai hyn yn atal 

gwaith adeiladu neu gloddwaith o fewn yr hawddfraint ac yn caniatáu mynediad 

at y biblinell ar gyfer gwaith cynnal a chadw rheolaidd a brys. 

 Byddai’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn cael ei 

fonitro yn barhaus o ystafell reoli ganolog bresennol yn nherfynell y Parlwr Du 

ac yn gweithredu heb yr angen am unrhyw staff ar-safle parhaol. Byddai falfiau 

diffodd brys yn cael eu lleoli yn yr AGIs a Chynllun Ymateb Brys a Dogfen Atal 

Damweiniau Mawr yn cael eu rhoi ar waith. 

Byddai angen rhaglen archwilio er mwyn cynnal ac archwilio’r biblinell 

newydd. Mae hyn yn cynnwys arolygon, ymweliadau diogelwch a chynnal a 

chadw, profi’r biblinell, ac asesiadau cyflwr. Bydd gwaith cynnal a chadw 

rheolaidd yn cynnwys amserlen o awyru CO2 o’r AGIs. 

 

3.5. DATGOMISIYNU 

Pan fydd yn cyrraedd diwedd ei hoes ddefnyddiol, byddai’r biblinell yn cael ei 

datgomisiynu yn ddiogel. Rhagwelir y byddai’r biblinell yn cael ei gwneud yn 

ddiogel ac yn cael eu gadael yn ei lle. Rhagwelir y bydd yr AGIs a’r BVS yn cael 

eu datgymalu, gan gynnwys dihalogi a chael gwared ar unrhyw ddeunyddiau 

peryglus, a dychwelyd y tir i’w ddefnydd blaenorol. 



PIBLINELL CO2 HyNet 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol Cyfrol I: Crynodeb Annhechnegol 

Tudalen 14 o 31 
 

4. YSTYRIAETH O OPSIYNAU AMGEN 
 

 

 Ystyriwyd nifer o opsiynau amgen o ran: (i) llwybrau amgen i’r biblinell (ii) 

lleoliadau amgen ar gyfer seilwaith ar ben y tir a (iii) dulliau adeiladu amgen. 

Bydd dyluniad a lleoliad y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig yn parhau i esblygu yn dilyn Ymgynghoriad Statudol a bydd y 

dyluniad terfynol yn cael ei adrodd yn y Datganiad Amgylcheddol a gyflwynir yn 

rhan o’r Cais Gorchymyn Cydsyniad Datblygu. 

Mae’r Ymgeisydd yn gweithio yn barhaus i fireinio dyluniad y Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig, gan gynnwys llwybr y biblinell 

newydd, trwy drafod â rhanddeiliaid lleol, gan gynnwys unigolion, cymunedau, 

perchnogion tir a thirfeddianwyr ac awdurdodau lleol i ddeall effaith y Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig, yn ogystal â gweithio gydag 

arbenigwyr peirianneg ac amgylcheddol. Hefyd, mae manylion y camau lliniaru 

amgylcheddol i’w cymryd wrthi’n cael eu datblygu ar hyn o bryd yn rhan o’r 

asesiadau amgylcheddol. Bydd unrhyw gamau lliniaru arfaethedig yn cael eu 

cyflwyno yn y Cais Gorchymyn Cydsyniad Datblygu a’r Datganiad 

Amgylcheddol ategol. 

 Yn rhan o’r adolygiad o opsiynau amgen, gwneir cymhariaeth hefyd â’r opsiwn o 

wneud dim, i ystyried manteision cyffredinol y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig. 

Mae Tabl 4-1 yn cynnig crynodeb o’r canfyddiadau. 
 

Tabl 4-1: Opsiynau Amgen a Ystyriwyd 
 

Senario Disgrifiad Canfyddiadau 

Gwneud dim Byddai allyriadau 

carbon o ffynonellau 

diwydiannol yn 

rhanbarth y 

gogledd-orllewin yn 

parhau. 

Mae’r senario hwn yn mynd yn groes 

i nod y DU o sicrhau allyriadau 

carbon sero net erbyn 2050. 
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Coridorau 

llwybr 

piblinell ac 

opsiynau 

llwybr 

amgen 

Ystyriaeth o 

lwybrau amgen o 

fewn pedwar 

coridor ehangach. 

O fewn y coridorau 

hyn, nodwyd 

cyfanswm o naw 

llwybr piblinell ar 

gyfer Piblinell AGI 

Stanlow i AGI y 

Fflint, a phedwar 

llwybr ychwanegol 

ar gyfer Piblinell 

AGI Ince i AGI 

Stanlow. 

Diystyriwyd llwybrau amgen yn 

dilyn gwerthusiad o bob llwybr yn 

erbyn nifer o feini prawf 

amgylcheddol, cymdeithasol, 

peirianneg, ac economaidd, ac yn 

dilyn ymgynghoriad anstatudol â 

phartïon â buddiant. 

Senario Disgrifiad Canfyddiadau 

Safleoedd 

amgen ar 

gyfer 

gosodiada

u ar ben tir 

(AGI) 

Ystyriaeth o 

wahanol 

leoliadau ar gyfer 

y safleoedd AGI. 

Mae lleoliad pob AGI yn cael ei 

bennu i raddau helaeth gan ei allu i 

sicrhau’r cyfleoedd mwyaf posibl i 

gysylltu â gweithfeydd dal CO2. Bydd 

maint pob AGI yn cael ei ysgogi gan 

y gofynion seilwaith (er enghraifft, 

nifer o gysylltiadau piblinell) ac osgoi 

cyfleustodau a defnydd tir presennol 

a chyfyngiadau amgylcheddol. 

Safleoedd 

amgen ar 

gyfer 

gorsafoedd 

falfiau atal 

(BVS) 

Ystyriaeth o 

wahanol 

leoliadau ar gyfer 

y BVS. 

Mae nifer y BVSs a’u lleoliad yn 

swyddogaeth o gyfanswm y CO2 a 

allai gael ei ryddhau, cyfradd ei 

ryddhad, a’r ffordd y mae’n gwasgaru. 

Mae’r lleoliad rhagarweiniol a nifer y 

BVSs wedi cael eu pennu gan 

gyfyngiadau amgylcheddol, defnydd tir 

a pheirianneg, yn rhan o broses 

datblygu’r dyluniad. 

Opsiynau 

adeiladu 

amgen 

Ystyriwyd 

gwahanol leoliadau 

man adeiladu 

caeedig, ardal 

waith, mynediad. 

Mae lleoliad a maint mannau adeiladu 

caeedig yn swyddogaeth o nifer o 

bethau gan gynnwys cyfyngiadau 

amgylcheddol a defnydd tir, 

agosrwydd at y biblinell / elfen 

adeiledig, yr offer a’r cyfleusterau sydd 

eu hangen, a mynediad. 
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Ystyriwyd 

gwahanol 

ddulliau adeiladu, 

gan gynnwys 

mathau o 

ddulliau croesi. 

Bydd y technegau adeiladu ymarferol 

gorau yn cael eu mireinio ymhellach 

yn ystod y broses asesu, ac mewn 

ymateb i risgiau amgylcheddol sy’n 

cael eu nodi. 
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5. DULL ASESU AMGYLCHEDDOL 
 

 

Mae asesu amgylcheddol yn broses ailadroddol, sy’n digwydd o ddechrau’r 

prosiect hyd at y dyluniad terfynol ac yn ystyried effaith datblygiad yn ystod ei 

gamau adeiladu, gweithredu a datgomisiynu. 

 Bydd canfyddiadau llawn yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn cael eu 

cyhoeddi mewn Datganiad Amgylcheddol a’u cyflwyno yn rhan o’r cais am 

gydsyniad datblygu. Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn rhoi’r wybodaeth 

amgylcheddol sydd ei hangen i’r sefydliadau cyhoeddus a pherthnasol (fel 

Asiantaeth yr Amgylchedd, a Cyfoeth Naturiol Cymru) i ddeall a gwneud 

sylwadau ar ddatblygiad ac yn rhoi’r wybodaeth amgylcheddol i’r rhai sy’n 

gwneud penderfyniadau i ganiatáu i benderfyniad gael ei wneud pa un a ddylid 

rhoi cydsyniad i’r datblygiad. 

Mae’r asesiad amgylcheddol yn ystyried pob pwnc neu ‘agwedd’ perthnasol 

a allai gael ei effeithio fel ecoleg, archaeoleg ac ati. Cytunwyd ar yr 

agweddau hyn gyda’r Arolygiaeth Gynllunio a rhanddeiliaid eraill drwy’r 

Broses Gwmpasu. 

Bydd y dull ar gyfer asesu arwyddocâd effeithiau yn amrywio rhwng pynciau 

ond bydd yn ystyried sut gallai rhywbeth newid o’r amodau sylfaenol o 

ganlyniad i’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Bydd hyn 

yn cynnwys ystyriaeth o ba mor sensitif yw’r elfen amgylcheddol honno i 

newid, ond hefyd hyd yr effaith ac a ellir ei gwrthdroi. 

EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL ARWYDDOCAOL TEBYGOL 

Wrth asesu effeithiau amgylcheddol, rydym yn ystyried pa mor arwyddocaol 

allai’r newid hwnnw fod. Disgrifir arwyddocâd yr effaith yn ddibwys, yn fân, yn 

gymedrol, neu’n fawr. Ystyrir bod effeithiau a ddosberthir yn gymedrol neu’n 

fawr yn ‘arwyddocaol’. Mae’r asesiad hefyd yn ystyried a yw’r effeithiau hynny 

yn effeithiau uniongyrchol neu anuniongyrchol; byrdymor, tymor canolig, neu 

hirdymor; parhaol neu dros dro; a chadarnhaol neu negyddol. 

 Ar ôl nodi’r effeithiau arwyddocaol tebygol, caiff mesurau lliniaru eu datblygu i 

osgoi effeithiau amgylcheddol negyddol, i sicrhau eu bod cyn lleied â phosibl 

neu i’w datrys. Rydym yn ystyried wedyn yr effeithiau posibl ar ôl gweithredu’r 

mesurau lliniaru hynny. Cyfeirir at y rhain fel ‘effeithiau gweddilliol’. Yn rhan o’r 

asesiad rhagarweiniol hwn, mae’r effeithiau arwyddocaol tebygol o’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig wedi cael eu crynhoi ym mhob 

adran pwnc o’r Crynodeb Annhechnegol hwn. 
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6.  CRYNODEB O’R EFFEITHIAU 

AMGYLCHEDDOL RHAGARWEINIOL 
 

6.1. ANSAWDD AER 

DULL O ASESU ANSAWDD AER 

 Ansawdd aer yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio pa mor llygredig yw’r aer 

yr ydym yn ei anadlu. Yn yr atmosffer, ceir gwahanol lygryddion yn yr awyr 

a all fod yn niweidiol i iechyd pobl yn ogystal ag iechyd fflora a ffawna. 

Gall y llygryddion yn yr awyr hyn gynnwys llwch, deunydd gronynnol, 

arogleuon, a llygryddion eraill yn yr awyr gan gynnwys hydrogen sylffid 

(H2S). 

Mae’r potensial i adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig achosi newidiadau i’r ansawdd aer yn yr ardal leol wedi 

cael ei asesu. Mae lefelau’r llygryddion yn yr awyr yn yr ardal leol wedi cael eu 

nodi a’u cymharu â lefelau rhagweledig o lygryddion yn yr awyr a allai ddeillio o 

adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig. 

Yn benodol, mae ardaloedd sensitif lle mae’r trigolion yn fwy agored i’r 

newidiadau niweidiol i ansawdd aer wedi cael eu nodi (derbynyddion sensitif) ac 

mae’r newid i ansawdd aer y maent yn debygol o’i ddioddef wedi cael ei 

ragweld. Mae derbynyddion sensitif o fewn ardal yr astudiaeth yn cynnwys 

ardaloedd preswyl, ysgolion, a safleoedd ecolegol (sydd wedi’u dynodi ar gyfer 

cadwraeth natur). 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Yn gyffredinol, o ystyried natur bennaf wledig ardal yr astudiaeth, ystyrir bod 

ansawdd aer presennol yn ‘dda’, sy’n golygu bod y crynodiadau o lygryddion yn 

yr awyr ymhell o fewn yr amcanion ansawdd aer1. 

Mae’r asesiad rhagarweiniol wedi nodi na fydd unrhyw effeithiau niweidiol 

sylweddol yn ystod camau adeiladu a datgomisiynu y Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Bydd mesurau i reoli llygryddion yn yr awyr 

yn cael eu gweithredu trwy arfer safle da a Chynllun Rheoli Amgylcheddol 

Adeiladu. 

Mae’r asesiad rhagarweiniol wedi nodi na fydd unrhyw effeithiau niweidiol 

sylweddol ar ansawdd aer yn ystod gweithrediad y Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Bydd gofyniad i awyru CO2 yn yr AGIs yn 

ystod gweithgareddau cynnal a chadw a drefnwyd, ond bydd dyluniad yr offer 

awyru yn yr AGIs yn sicrhau bod unrhyw lygryddion yn yr awyr sy’n cael eu 

rhyddhau i’r atmosffer yn cael eu rheoli. 
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1 Crynodiadau a gofnodir dros gyfnod amser penodol yw Amcanion Ansawdd Aer, yr ystyrir eu bod yn dderbyniol o ran yr hyn sy’n 
hysbys yn wyddonol am effeithiau pob llygrydd ar iechyd ac ar yr amgylchedd. 
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6.2. GALLU I WRTHSEFYLL Y NEWID YN YR HINSAWDD 

DULL O ASESU GALLU I WRTHSEFYLL Y NEWID YN YR HINSAWDD 

Y gallu i ragweld digwyddiadau peryglus, tueddiadau neu aflonyddwch 

yn gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd, a pharatoi ar eu cyfer ac 

ymateb iddynt yw Gallu i Wrthsefyll y Newid yn yr Hinsawdd. 

 Mae’r asesiad Gallu i Wrthsefyll y Newid yn yr Hinsawdd yn ystyried pa mor 

agored yw’r gwaith o adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig i unrhyw newidiadau i newidynnau hinsoddol yn y dyfodol. 

Mae’r newidynnau hinsoddol hyn yn cynnwys stormydd, sychderau, 

digwyddiadau tywydd eithafol, a chynnydd i lefel y môr, ymhlith eraill. Roedd yr 

asesiad yn cynnwys adolygiad o’r newidiadau tebygol yn y dyfodol i 

newidynnau hinsawdd lle mae’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig wedi’i leoli, ac asesiad o’r effeithiau posibl y gallai’r newidiadau hyn 

eu cael ar bob elfen o’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig 

(gan gynnwys ei adeiladu). 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Mae’r rhanbarth ymhlith y rhannau mwy agored o’r DU, gan ei fod yn gymharol 

agos i’r Iwerydd ac yn cynnwys ucheldir helaeth, ac felly ceir gwyntoedd cryfion 

yn yr ardal yn gysylltiedig ag ardaloedd dwys o bwysedd isel yn agos o’r 

Iwerydd. Mae Mapiau Llifogydd ar gyfer Cymru a’r DU yn dynodi 

tebygolrwydd uchel o lifogydd drwy’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig. 

Rhagwelir y bydd y newid yn yr hinsawdd yn arwain at aeafau gwlypach a 

hafau sychach er y bydd amrywiad naturiol, gan gynnwys digwyddiadau 

eithafol fel stormydd a thywydd poeth yn ymddangos yn y tueddiadau hyn. 

Mae cynnydd i’r tymheredd yn ystod y gaeaf yn debygol o leihau’r dyddodiad 

sy’n disgyn fel eira yn y gaeaf. Rhagwelir hefyd y bydd y newid yn yr 

hinsawdd yn arwain at hafau poethach a gaeafau cynhesach. Erbyn 2050, 

mae’n debygol y bydd cynnydd i lefel y môr yn achosi perygl o lifogydd i’r 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Mae’r asesiad rhagarweiniol wedi nodi na fydd unrhyw effeithiau niweidiol 

sylweddol yn ystod camau adeiladu a datgomisiynu’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Bydd mesurau i leihau pa mor agored yw 

gweithwyr adeiladu a mannau adeiladu caeedig i’r newid yn yr hinsawdd yn 

cael eu gweithredu trwy arfer safle da a Chynllun Rheoli Amgylcheddol 

Adeiladu. 

Nododd yr asesiad y gallai pa mor agored yw gweithrediad y Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig gael ei effeithio gan y newid yn yr 

hinsawdd. Er enghraifft, gallai dyddodiad achosi llifogydd neu ddifrod mewn 

mannau caeedig ar ben y tir, a gallai digwyddiadau tywydd eithafol achosi i 

uniadau i chwyddo a mwy o waith cynnal a chadw. Gallai gwynt hefyd ddifrodi 
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seilwaith ar ben y tir, a gallai cynnydd i lefel y môr ddirywio strwythurau. Bydd 

ystyriaeth bellach yn cael ei rhoi i’r dyluniad er mwyn lleihau unrhyw effeithiau 

posibl wrth i ddyluniad y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig esblygu.
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6.3. TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL 

DULL O ASESU TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL 

 Treftadaeth Ddiwylliannol yw’r amrywiaeth o’n traddodiadau, henebion, 

gwrthrychau, a diwylliant a etifeddwyd. Ceir lleoedd neu wrthrychau penodol 

sydd â gwerth hanesyddol arwyddocaol, o’r enw ‘asedau treftadaeth’. Mae 

asedau treftadaeth yn cynnwys asedau ar ben y tir  (er enghraifft Adeiladau 

Rhestredig, Henebion Cofrestredig) ac archaeoleg danddaearol anhysbys. 

Mae’r asesiad wedi nodi’r asedau treftadaeth o fewn ardal yr astudiaeth trwy 

waith ymchwil pen desg ac arolwg ar droed. Mae arolwg geoffisegol wrthi’n cael 

ei gynnal ar hyn o bryd i ddeall yn well yr asedau tanddaearol a allai fodoli yn yr 

ardal. Cynhaliwyd asesiad o’r effeithiau, sy’n ystyried effeithiau uniongyrchol ac 

anuniongyrchol y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Mae 

effeithiau anuniongyrchol yn ymwneud ag effeithiau ar ‘leoliad’ pob ased 

treftadaeth, sy’n golygu’r amgylchedd y ceir profiad o’r ased ynddo. 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

O fewn Ffin y Seilwaith Adeiladu Newydd, ceir dau ased ar ben y tir, heneb 

gofrestredig (y safle a ffos o’i amgylch o ddiwedd yr oesoedd canol, pwll 

pysgod, a sianel gysylltu yn Elton) ac adeilad rhestredig (Eglwys Gradd II yr 

Holy Spirit). Mae dwy Ardal Gadwraeth (Thornton-le-Moors a Chamlas Caer 

(Gorllewin)) hefyd yn ymestyn i Ffin y Seilwaith Adeiladu Newydd. Mae 

asedau ar ben y tir pellach yn bodoli o fewn 1 cilomedr i Ffin y Seilwaith 

Adeiladu Newydd. 

 O ran archaeoleg posibl o dan y tir, mae’r gwaith ymchwil pen desg wedi 

nodi’r posibilrwydd o weddillion paleoamgylcheddol, gweddillion 

cynhanesyddol, gweddillion Rhufeinig, gweddillion o ddechrau’r oesoedd 

canol, gweddillion o’r oesoedd canol diweddarach, a gweddillion ôl-oesoedd 

canol yn ardal yr astudiaeth. 

 Efallai y bydd rhai effeithiau uniongyrchol ar archaeoleg anhysbys o dan y tir 

wrth adeiladu’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Bydd 

strategaeth lliniaru archaeolegol yn cael ei datblygu ochr yn ochr â 

rhanddeiliaid allweddol i geisio cyfyngu unrhyw darfu ar archaeoleg neu ddifrod 

iddi. Bydd hon yn cael ei llunio pan fydd canlyniadau’r gwaith arolygu 

geoffisegol ar gael, a ddylai gynnig gwell syniad o le mae archaeoleg wedi’i 

lleoli. 

Efallai y bydd rhai effeithiau anuniongyrchol dros dro o’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig ar asedau ar ben y tir wrth 

adeiladu, yn fwyaf amlwg pan fydd mannau adeiladu yn effeithio ar 

amgylchedd lleoliadau cyfagos. 

Ni ddisgwylir y bydd effeithiau sylweddol ar asedau treftadaeth ar ben y tir yn 

ystod gweithrediad. Mae hyn oherwydd y rhagwelir mai dim ond mân effeithiau 

y bydd unrhyw seilwaith ar ben y tir yn eu cael ar amgylchedd asedau ar ben y 
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tir yng nghyffiniau’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 
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6.4. BIOAMRYWIAETH 

DULL O ASESU BIOAMRYWIAETH 

Bioamrywiaeth yw’r amrywiaeth o fflora a ffawna mewn ardal. Trwy ddefnyddio 

gwaith arolygu helaeth a gwaith ymchwil pen desg, ystyriodd yr asesiad effaith 

bosibl y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig ar 

rywogaethau gwarchodedig a chynefinoedd gwarchodedig neu werthfawr, gan 

gynnwys safleoedd dynodedig cenedlaethol a rhyngwladol o fewn Ffin y 

Seilwaith Adeiladu Newydd a’r cyffiniau. 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

O fewn Ffin y Seilwaith Adeiladu Newydd a’r cyffiniau, mae’r arolygon a 

gynhaliwyd hyd yma wedi nodi rhywogaethau (gan gynnwys madfallod dŵr 

cribog, ystlumod, moch daear, dyfrgwn, llygod pengrwn y dŵr, tylluanod 

gwynion, adar yn nythu, adar yn gaeafu a rhywogaethau goresgynnol) a 

chynefinoedd (gan gynnwys coetir hynafol, mathau eraill o goetir, corsydd, 

gwrychoedd, merddwr a dyfroedd sy’n llifo a gorlifdiroedd) sydd wedi’u 

hamddiffyn gan y gyfraith. 

Mae ardal yr astudiaeth hefyd yn cynnwys safleoedd penodol sydd wedi’u 

dynodi ar gyfer cadwraeth natur (ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol), gan 

gynnwys naw safle a ddynodwyd yn rhyngwladol a thri ar ddeg o safleoedd a 

ddynodwyd yn genedlaethol o fewn 10 cilomedr i’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Mae’r asesiad rhagarweiniol wedi nodi na fydd unrhyw effeithiau niweidiol 

sylweddol yn ystod camau adeiladu, gweithredu, a datgomisiynu’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Fodd bynnag, bydd mesurau 

lliniaru i leihau unrhyw effeithiau posibl ar fioamrywiaeth yn cael eu 

gweithredu trwy arfer safle da a Chynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu. 

Hefyd, bydd gwaith dylunio parhaus yn canolbwyntio ar osgoi cynefinoedd 

gwerthfawr, a nodwyd drwy’r gwaith arolygu, ac yn chwilio am gyfleoedd ar 

gyfer mesurau gwella bioamrywiaeth. Gallai hyn gynnwys creu cynefinoedd 

trwy blannu llwyni a choed. 

 

6.5. NWYON TŶ GWYDR 

DULL O ASESU NWYON TŶ GWYDR 

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yn digwydd yn barhaus ac yn eang o 

ganlyniad i weithgarwch naturiol a dynol, gan gynnwys defnydd tir a newid i 

ddefnydd tir, trafnidiaeth, defnydd o ynni a phrosesau diwydiannol. 

 Mae nwyon tŷ gwydr yn cynnwys carbon deuocsid (CO2), methan (CH4), ocsid 

nitraidd (N2O), hydrofflworocarbonau (HFCs), perfflworocarbonau (PFCs), 

sylffwr hecsafflworid (SF6) a nitrogen trifflworid (NF3). 
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Mae’r asesiad nwyon tŷ gwydr yn ystyried a fydd yr allyriadau o’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn arwain at allyriadau 

ychwanegol neu wedi’u hosgoi o’u cymharu ag allyriadau nwyon tŷ gwydr 

presennol. Lle’r oedd data ar gael, mae nwyon tŷ gwydr a fyddai wedi cael eu 

hallyrru yn ystod oes y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig 

wedi cael eu rhagweld. Cymharwyd hyn â’r senario presennol, sy’n tybio nad 

oes angen unrhyw weithgareddau adeiladu neu weithredu sy’n gysylltiedig â’r 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Felly, mae’r senario 

presennol yn cynnwys dim allyriadau nwyon tŷ gwydr. 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

 Ystyriodd yr asesiad yr allyriadau nwyon tŷ gwydr yr amcangyfrifir bydd yn 

cael eu cynhyrchu gan y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig wrth adeiladu o ganlyniad i gludo deunyddiau i’r safle a’r 

peiriannau a’r offer a ddefnyddir. 

Daeth yr asesiad i’r casgliad y bydd cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 

wrth adeiladu a datgomisiynu yn sylweddol. Fodd bynnag, bydd dyluniad y 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn ystyried gweithredu 

mesurau lliniaru i leihau’r allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir ymhellach. 

Bydd y mesurau hyn yn cynnwys defnyddio deunyddiau o ffynonellau lleol a 

chyfleusterau gwared gwastraff lleol, lle bynnag y maent ar gael, wrth adeiladu. 

Yn ystod ei weithrediad, byddai’r Datblygiad Arfaethedig, ar y cyd ag elfennau 

eraill y Prosiect (fel y trafodir ym Mhennod 2 y Crynodeb Annhechnegol hwn) 

yn lleihau cyfanswm y nwyon allyriadau tŷ gwydr sy’n mynd i’r atmosffer yn 

sylweddol. Yn rhan o’r gwaith dylunio parhaus, bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i 

gynnwys offer mecanyddol a thrydanol effeithlonrwydd uchel yn rhan o’r gwaith 

o weithredu a chynnal a chadw’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig. 

 

6.6. TIR A PHRIDDOEDD 

DULL O ASESU TIR A PHRIDDOEDD 

Mae’r asesiad tir a phriddoedd yn ystyried pedair gwahanol agwedd 

ar yr amgylchedd: 

• Agweddau pridd – gan gynnwys effeithiau ar bridd amaethyddol ac ar 

briddoedd sensitif ac agored i niwed. 

• Agweddau daeareg – gan gynnwys effeithiau ar ardaloedd dynodedig 

o ddiddordeb daearegol a thir naturiol ansefydlog. 

• Agweddau mwynau – gan gynnwys presenoldeb ardaloedd diogelu 

mwynau a neilltuadau a chydsyniadau. 

• Agweddau tir halogedig - gan gynnwys presenoldeb deunydd halogedig 

hysbys neu dybiedig yn gysylltiedig â safleoedd tirlenwi gweithredol ac a 

gaewyd a gweithgareddau halogi posibl eraill yn y gorffennol. 
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Hysbyswyd yr asesiad gan waith ymchwil pen desg a gwaith archwilio’r tir a 

hysbysodd nodweddion ardal yr astudiaeth, gan gynnwys unrhyw ffynonellau 

posibl o halogiad. Hefyd, cynhaliwyd ymweliadau safle rhagarweiniol ym mis 

Tachwedd 2021 i archwilio ardaloedd a dargedwyd (ardaloedd ffynhonnell 

halogiad posibl). 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Mae ardal yr astudiaeth yn bennaf amaethyddol ei natur; fodd bynnag, nododd yr 

asesiad sylfaenol bresenoldeb defnyddiau tir hanesyddol a phresennol yr oedd 

angen eu hystyried ymhellach yn rhan o’r asesiad rhagarweiniol, gan gynnwys: 

• Gwaith paratoi’r pridd hanesyddol (a adnabyddir fel tir parod) a allai 

fod wedi cyflwyno halogion i’r pridd neu’r dŵr yn ardal yr 

astudiaeth. 

• Clytiau o ddefnydd tir diwydiannol, yn enwedig o gwmpas 

Cyfadeiladau Gweithgynhyrchu Stanlow. 

• Safleoedd tirlenwi gweithredol a hanesyddol. 

• Seilwaith ffyrdd a rheilffyrdd strategol. 

Mae’r asesiad rhagarweiniol wedi nodi na fydd unrhyw effeithiau niweidiol 

sylweddol yn ystod camau adeiladu, gweithredu, a datgomisiynu’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Fodd bynnag, bydd mesurau 

lliniaru i leihau unrhyw effeithiau posibl ar dderbynyddion sensitif (sy’n agored i 

halogiad), pridd amaethyddol, a neilltuadau adnoddau mwynau, yn cael eu 

gweithredu trwy waith dylunio parhaus (i osgoi ardaloedd sensitif), arfer safle 

da a Chynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu. 

 

6.7. TIRWEDD A GWELEDOL 

DULL ASESU TIRWEDD A GWELEDOL 

Cyfuniad o’r newidiadau ffisegol i’r tirweddau o ganlyniad i’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig a’r ffordd y mae’r newidiadau 

ffisegol hyn yn newid ymddangosiad y dirwedd yw effeithiau tirwedd. Mae’r 

asesiad tirwedd yn ystyried effeithiau’r Datblygiad Arfaethedig ar y dirwedd yn 

ei chyfanrwydd, effeithiau ar elfennau unigol arwyddocaol o’r dirwedd, ac 

effeithiau ar gyfuniadau neu batrymau nodweddiadol o elfennau a sut y gwelir 

bod y rhain yn effeithio ar ei chymeriad a’i hansawdd. 

Mae’r asesiad gweledol yn ymwneud â’r golygfeydd sydd ar gael i bobl a allai 

gael eu heffeithio gan y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig (derbynyddion), a’u safbwynt o newidiadau i’r golygfeydd hyn a’u 

hymatebion iddynt. Mae’r asesiad yn ystyried y newid tebygol i hyfrydwch yr 

olygfa neu’r olwg a fyddai’n digwydd i’r bobl a allai gael eu heffeithio. 
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Adolygiad data pen desg a chynhaliwyd arolygon safle i nodi ‘Safbwyntiau’ 

penodol i ddeall cymeriad y dirwedd leol yn well. Dewiswyd safbwyntiau i 

gynrychioli derbynyddion sensitif gweledol allweddol, gan gynnwys aneddiadau 

neu Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Aseswyd effeithiau’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig o ran effeithiau ar dderbynyddion sensitif 

cyfagos, gan gynnwys golygfeydd trigolion lleol, Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

ac Ardaloedd Cadwraeth, a’r effaith weledol ar dirweddau dynodedig2. 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Wrth adeiladu, byddai clirio llystyfiant a phresenoldeb offer/gweithgareddau 

adeiladu yn cyflwyno effeithiau gweledol niweidiol ar nifer o dderbynyddion 

preswyl a hamdden ac effeithiau tirwedd niweidiol ar gymeriad y dirwedd leol. 

Fodd bynnag, bydd dyluniad y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig yn ystyried gweithredu mesurau lliniaru i leihau unrhyw effeithiau 

niweidiol. Gallai’r mesurau hyn gynnwys osgoi cael gwared ar ardaloedd o 

lystyfiant, lleoli mannau adeiladu caeedig i ffwrdd o eiddo preswyl, a sgrinio 

dros dro. 

Yn ystod gweithrediad, rhagwelir effeithiau tirwedd a gweledol niweidiol o 

gwmpas yr AGIs a’r BVSs. Fodd bynnag, yn rhan o’r gwaith dylunio parhaus, 

bydd cynigion lliniaru tirwedd (gan gynnwys plannu coed a gwrychoedd) yn 

cael eu hystyried, a fydd yn lleihau effeithiau dros amser. Hefyd, bydd AGIs a 

BVSs yn cael eu lleoli i sicrhau bod effeithiau tirwedd a gweledol cyn lleied â 

phosibl pan fo’n ymarferol. 

 

6.8. DAMWEINIAU MAWR A THRYCHINEBAU 

DULL O ASESU DAMWEINIAU MAWR A THRYCHINEBAU 

Digwyddiad sy’n bygwth niwed difrifol ar unwaith neu wedi’i oedi i iechyd pobl, 

lles a / neu’r amgylchedd ac sy’n golygu bod angen defnyddio adnoddau y tu 

hwnt i rai’r Ymgeisydd a’i gontractwyr i ymateb i’r digwyddiad yw Damwain 

Fawr. 

Ffenomen sy’n digwydd yn naturiol yw trychineb, fel digwyddiad tywydd 

eithafol (er enghraifft storm, llifogydd, tymheredd) neu ddigwyddiadau perygl 

sy’n gysylltiedig â’r tir (er enghraifft ymsuddiant, tirlithriad, daeargryn) sydd â’r 

potensial i achosi digwyddiad neu sefyllfa sy’n bodloni’r diffiniad o Ddamwain 

Fawr fel y diffinnir uchod. 
 
 
 
 
 
 

 

2 Mae dynodiad tirwedd yn diogelu ardaloedd yr ystyrir bod ganddynt harddwch naturiol eithriadol a/neu gymeriad unigryw tra’n 
rheoli datblygiad y tu mewn iddynt a chaniatáu i’r cyhoedd barhau i’w mwynhau. 
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 Mae’r asesiad Damweiniau Mawr a Thrychinebau yn ystyried effeithiau a allai 

fod yn sylweddol datblygiad ar bobl a’r amgylchedd o ganlyniad i’w natur 

agored i risgiau o ddamweiniau mawr a/neu drychinebau, neu ei gyflwyniad o’r 

rhain. Mae’r asesiad yn cwmpasu risgiau o beryglon allanol (fel gweithgarwch 

seismig neu berygl llifogydd) ar y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig, yn ogystal â pha beryglon y gallai’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig eu hachosi (fel taro 

gwasanaethau/cyfleustodau tanddaearol neu dân a/neu ffrwydrad mewn 

cyfleusterau storio tanwydd). 

Mae’r asesiad yn nodi risgiau o Ddamweiniau Mawr a Thrychinebau posibl 

ynghyd a pha un a yw’r rhain yn cael eu rheoli i fod ‘Mor Isel ag sy’n 

Rhesymol Ymarferol’ neu a oes angen camau lliniaru rhagofalus pellach 

arnynt y tu hwnt i’r rhai sydd eisoes wedi’u hintegreiddio i ddyluniad a 

chyflawniad y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Mae’r asesiad rhagarweiniol wedi penderfynu y byddai pob digwyddiad 

Damweiniau a Thrychinebau Mawr o berthnasedd i’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn cael ei reoli trwy weithredu camau lliniaru i 

fod ‘Mor Isel ag sy’n Rhesymol Ymarferol’. Felly, ni ragwelir y bydd unrhyw 

effeithiau sylweddol yn codi wrth adeiladu, gweithredu neu ddatgomisiynu. 

Byddai’r camau lliniaru yn cynnwys rhaglen o astudiaethau peryglon i lunio 

dyluniad hanfodol ddiogel ac i sicrhau bod peryglon gweddilliol yn cael eu 

rheoli, a gweithrediad gwahanol systemau rheoli amgylcheddol, iechyd a 

diogelwch. 

 

6.9. DEUNYDDIAU A GWASTRAFF 

DULL O ASESU DEUNYDDIAU A GWASTRAFF 

Ystyriodd yr asesiad deunyddiau a gwastraff y deunyddiau a fydd yn cael eu 

defnyddio a’r cynhyrchion gwastraff a fydd yn cael eu cynhyrchu gan y 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn ystod ei oes. Yn 

benodol, mae’r asesiad yn ystyried y canlynol: 

• Math a chyfanswm y deunyddiau a fydd yn cael eu defnyddio gan y 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig, gan gynnwys 

manylion unrhyw ddeunyddiau ailgylchu. 

• Math a chyfanswm y gwastraff i’w gynhyrchu gan y Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig, ynghyd â manylion dull adfer a / neu 

waredu arfaethedig (er enghraifft ailddefnyddio ar y safle, ailgylchu oddi ar y 

safle, gwaredu i safle tirlenwi). 

• Cydbwysedd torri a llenwi cloddwaith. 

• Manylion unrhyw ddeunyddiau i gael eu nodi, lle mae manylion 

cynaliadwyedd (yn enwedig y rhai sy’n gwella effeithlonrwydd 



PIBLINELL CO2 HyNet 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol Cyfrol I: Crynodeb Annhechnegol 

Tudalen 29 o 31 
 

adnoddau) yn galluogi perfformiad y tu hwnt i safonau disgwyliedig y 

diwydiant. 
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Caiff cyfanswm y deunyddiau a’r gwastraff a ragwelir o’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig eu cymharu yn erbyn capasiti tirlenwi 

rhanbarthol a chenedlaethol neu ddeunyddiau/adnoddau sydd ar gael i asesu a 

fydd y Datblygiad Arfaethedig yn effeithio ar yr adnoddau sydd ar gael yn 

rhanbarthol a chapasiti tirlenwi. 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Nododd yr asesiad rhagarweiniol nad oes unrhyw broblemau cyflenwi difrifol ar 

hyn o bryd o ran cyflenwi a stoc deunyddiau adeiladu allweddol. Ar y cyd â’r 

wybodaeth bresennol sydd ar gael ar gyfer y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig, nid yw’r risg bosibl i’r gadwyn gyflenwi adeiladu yn 

sylweddol. 

 Mae’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn teithio drwy 

ac yn agos at sawl ardal diogelu mwynau. Felly, mae gan y Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig y potensial i sterileiddio’r 

safleoedd mwynau hyn drwy atal gwaith echdynnu’r adnodd mwynau yn y 

dyfodol. Bydd angen paratoi Asesiad Adnoddau Mwynau felly, er mwyn asesu 

yn llawn effeithiau’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig ar 

yr asedau naturiol hyn. 

Mae’r defnydd tir presennol o fewn Ffin y Seilwaith Adeiladu Newydd yn 

cynhyrchu lefelau isel o wastraff. Fodd bynnag, mae dadansoddiad 

rhagolygol o’r capasiti tirlenwi sy’n weddill yng ngogledd Cymru a gogledd-

orllewin Lloegr yn awgrymu y bydd capasiti tirlenwi yn gyfyngedig iawn 

erbyn yr adeg y bydd y cam adeiladu yn cael ei gwblhau, yn absenoldeb 

unrhyw ddarpariaeth yn y dyfodol. Felly, bydd angen i ddulliau a 

gweithgareddau adeiladu ystyried mesurau ar gyfer lleihau gwastraff cyn 

belled ag y bo’n ymarferol. 

 

6.10. SŴN A DIRGRYNDOD 

DULL O ASESU SŴN A DIRGRYNDOD 

Mae’r asesiad sŵn a dirgryniad yn ystyried y sŵn a’r dirgryniad a fydd yn cael eu 

cynhyrchu wrth adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig, a’r effeithiau posibl ar dderbynyddion sensitif sy’n cynnwys 

anheddau, ysbytai, ysgolion, meithrinfeydd, cartrefi henoed, a mannau addoli. 

Casglwyd data sylfaenol o arolygon safle i ddeall yn well lefelau sŵn presennol 

(amgylcheddol) o fewn Ffin y Seilwaith Adeiladu Newydd a’r cyffiniau. Mae’r 

prif ffynonellau o sŵn o fewn Ffin y Seilwaith Adeiladu Newydd a’r cyffiniau yn 

digwydd yn agos at y rhwydwaith ffyrdd a rheilffyrdd lleol a gweithgareddau 

diwydiannol lleol. Cyfunwyd y data sylfaenol â’r lefelau sŵn y rhagwelir fydd yn 

cael eu cynhyrchu wrth adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig i nodi’r effeithiau posibl ar dderbynyddion 

sensitif cyfagos. 
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ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Canolbwyntiodd yr asesiad adeiladu rhagarweiniol ar weithgareddau allweddol 

gan gynnwys torri ffosydd agored, technegau croesi heb ffos, AGIs, BVSs, a 

chyfadeiladau adeiladu. Nododd yr asesiad y potensial ar gyfer effeithiau 

byrdymor ar dderbynyddion wedi’u lleoli yn agos at rai o’r gweithgareddau 

adeiladu allweddol. 

Bydd lliniaru yn ystod camau adeiladu a datgomisiynu’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn cynnwys Moddau Ymarferol 

Gorau (er enghraifft, dewis offer sŵn isel ac optimeiddio lleoliad 

offer/gweithgareddau). Bydd mesurau pellach i leihau lefelau sŵn wrth 

adeiladu, gan gynnwys sgrinio sŵn lleol, hyd gweithgareddau allweddol, a 

chyfyngu gweithio yn ystod y nos, yn cael eu hystyried. 

Canolbwyntiodd yr asesiad gweithredol rhagarweiniol ar y potensial ar gyfer 

effeithiau niweidiol yn deillio o weithrediad yr AGIs a’r BVS. Ar hyn o bryd, ni 

nodwyd unrhyw effeithiau sylweddol ar sail yr wybodaeth sydd ar gael ar 

gyfer y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig a mesuriadau 

sŵn cefndirol. 

Fodd bynnag, bydd cyfyngiadau sŵn gweithredol yn cael eu trafod gyda’r 

Adrannau Iechyd yr Amgylchedd ym mhob awdurdod cynllunio lleol. 

 

6.11. POBLOGAETH AC IECHYD POBL 

DULL O ASESU POBLOGAETH AC IECHYD POBL 

 Mae’r asesiad poblogaeth ac iechyd pobl yn ystyried effaith y Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig ar amrywiaeth o ffactorau yn 

gysylltiedig â defnydd tir/hygyrchedd ac iechyd y boblogaeth leol. 

 Casglwyd data i nodi a yw’r boblogaeth yng nghyffiniau’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn sensitif i newidiadau i fynediad 

at eiddo preifat a thai, tir ac asedau cymunedol, llwybrau sy’n hygyrch i’r 

cyhoedd, ac iechyd pobl, a allai gael eu hachosi gan adeiladu a gweithredu’r 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Mae’r ardaloedd sydd nesaf at y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig yn uniongyrchol yn cynnwys eiddo diwydiannol a phreswyl a thir 

amaethyddol. Mae nodweddion allweddol yn cynnwys rhwydwaith o Hawliau 

Tramwy Cyhoeddus, cyfleusterau cymunedol (gan gynnwys ysgolion, 

cyfleusterau gofal iechyd, siopau, parciau ac ati), tir amaethyddol, a nifer fawr o 

aneddiadau preswyl. 

O ran Rhanbarth Gorllewin Swydd Gaer a Chaer, mae iechyd y boblogaeth yn 

cyd-fynd â chyfartaledd Rhanbarth Gogledd-orllewin Lloegr. Iechyd y 

boblogaeth yn Sir y Fflint yw’r uchaf (gorau) o bob un o 22 awdurdod lleol 

Cymru, ac mae’n sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru o ran llesiant 

meddwl. 
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ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Mae’r asesiad rhagarweiniol wedi nodi bod gan y Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig, wrth adeiladu, y potensial i: 

• Darfu ar fynediad at eiddo preifat a thir ac asedau cymunedol. 

• Tarfu ar lwybrau hamdden i gerddwyr, beicwyr, a marchogion. 

• Tarfu ar y defnydd o dir ac eiddo amaethyddol. 

• Effeithio ar iechyd pobl (trwy gynnydd i sŵn a llygredd aer, amwynder 

gweledol, a lleihau gweithgarwch corfforol). 

Gan nodi’r uchod, bydd mesurau lliniaru i leihau unrhyw effeithiau niweidiol 

posibl yn cael eu gweithredu yn rhan o’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig. Mae lliniaru yn debygol o gynnwys mesurau penodol a 

nodir mewn Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu a Chynllun Rheoli Traffig 

Adeiladu. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, cynnal mynediad i gerbydau i 

eiddo preifat, llwybrau dargyfeiriol ar gyfer hawliau tramwy cyhoeddus, sgrinio 

sŵn lleol, a strategaeth gyfathrebu sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr 

holl weithgareddau adeiladu i breswylwyr. 

 

6.12. TRAFFIG A THRAFNIDIAETH 

DULL O ASESU TRAFFIG A THRAFNIDIAETH 

 Mae’r asesiad traffig a thrafnidiaeth yn ystyried y potensial i adeiladu a 

gweithredu’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig achosi 

newidiadau i lefelau/cyfanswm y traffig ar y rhwydwaith ffyrdd lleol a strategol. 

Mae’r asesiad hefyd yn ystyried a yw adeiladu a gweithredu’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn debygol o effeithio ar amser 

teithiau (i yrwyr a cherddwyr sy’n defnyddio’r rhwydwaith ffyrdd lleol), diogelwch 

ar y priffyrdd, a gwahanu llwybrau (gwahanu trigolion oddi wrth gyfleusterau a 

gwasanaethau y maent yn eu defnyddio yn eu cymuned). 

 Cynhaliwyd arolygon er mwyn deall yn well y lefelau presennol o draffig sy’n 

defnyddio’r rhwydwaith ffyrdd lleol. Rhagwelwyd wedyn y symudiadau 

cerbydau arfaethedig a fyddai’n ofynnol wrth adeiladu a gweithredu ac fe’u 

cymharwyd â’r lefelau traffig presennol, er mwyn gweld pa effeithiau allai godi. 

Mae’r rhwydwaith ffyrdd lleol presennol yn cynnwys amrywiaeth o lwybrau 

gan gynnwys y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol (sy’n cynnwys yr M56, yr M53, 

yr A5117, yr A550, yr A494, yr A55, a’r A41 (yn rhannol)), y Rhwydwaith 

Ffyrdd Lleol (sy’n cynnwys yr A540, yr A548, yr  A5109, a’r A41) a lonydd 

gwledig di-ddosbarth. 
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ASESIAD RHAGARWEINIOL 

O ystyried natur dros dro y gwaith adeiladu ac ar ôl gweithredu mesurau 

lliniaru, er enghraifft gweithredu Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu, ni ddisgwylir y 

bydd unrhyw effeithiau sylweddol ar draffig a thrafnidiaeth yn ystod y gwaith 

adeiladu. Byddai’r Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu yn cynnwys mesurau fel 

ymgysylltu cymunedol, gweithredu camau rheoli traffig a llwybrau traffig 

adeiladu cerbydau nwyddau trwm penodedig, cyfleusterau glanhau olwynion, 

a chyfyngiadau amseru ar gerbydau nwyddau trwm. 

Ni fyddai gweithrediad y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig yn achosi unrhyw gynnydd amlwg i symudiadau cerbydau, dim ond 

symudiadau yn gysylltiedig â gweithgareddau cynnal a chadw. 

 

6.13. AMGYLCHEDD DŴR A PHERYGL LLIFOGYDD 

DULL O ASESU AMGYLCHEDD DŴR A PHERYGL LLIFOGYDD 

Mae’r asesiad Amgylchedd Dŵr a Pherygl Llifogydd yn ystyried effeithiau 

posibl y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig ar ansawdd 

yr amgylchedd dŵr (gan gynnwys cyrsiau dŵr wyneb a dŵr daear) a 

newidiadau posibl i berygl llifogydd. 

 Caiff y potensial i’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig 

achosi newidiadau i’r prosesau ansawdd dŵr a hydrolegol a hydroforffolegol3 ei 

asesu.  Gallai hyn fod o ganlyniad i gyflwyno neu grynodiadau cynyddol o 

lygryddion neu newidiadau ffisegol i gyrsiau dŵr neu waith tanddaearol. 

Aseswyd y potensial i’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig 

achosi newidiadau i’r perygl llifogydd yng nghyffiniau’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig hefyd. 

Casglwyd data pen desg ac arolygwyd safleoedd ar droed i gael gwell 

dealltwriaeth o gyflwr presennol yr amgylchedd dŵr ac ardaloedd presennol o 

berygl llifogydd. Ystyriodd yr asesiad wedyn y newidiadau posibl y gallai 

adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig eu hachosi i gyflwr yr amgylchedd dŵr ac ardaloedd presennol o 

berygl llifogydd. 

Bydd y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn croesi 

amrywiaeth o afonydd, Camlas y Shropshire Union a llawer o gyrsiau dŵr eraill 

gan gynnwys nentydd a phyllau dŵr. Mae’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig yn croesi Parthau Llifogydd 34, sef y lefel uchaf o berygl 

llifogydd, yn ogystal â Pharthau Llifogydd 2 a Pharthau Llifogydd 1. Mae 

ansawdd presennol y cyrsiau dŵr yng nghyffiniau’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig yn amrywio o gael ei ddosbarthu fel statws 

gwael, cymedrol a da5. 
 
 
 

 



PIBLINELL CO2 HyNet 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol Cyfrol I: Crynodeb Annhechnegol 

Tudalen 34 o 31 
 

3 Mae hydroforffoleg yn ystyried cymeriad ffisegol a chynnwys dŵr cyrff dŵr. 
4 Mae Parth Llifogydd 3 mewn ardal lle mae’r tebygolrwydd blynyddol o lifogydd afonol a llanw yn uwch nag 1% a 0.5%, yn eu 
trefn, ac yn absenoldeb amddiffynfeydd rhag llifogydd. 
5 O dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. 



PIBLINELL CO2 HyNet 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol Cyfrol I: Crynodeb Annhechnegol 

Tudalen 35 o 31 
 

ASESIAD RHAGARWEINIOL 

Mae’r asesiad rhagarweiniol wedi nodi na fydd unrhyw effeithiau niweidiol 

sylweddol yn ystod camau adeiladu, gweithredu, a datgomisiynu’r Datblygiad 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Fodd bynnag, bydd mesurau 

lliniaru i leihau unrhyw effeithiau posibl ar dderbynyddion sensitif yn cael eu 

gweithredu trwy waith dylunio parhaus (i osgoi ardaloedd sensitif a lleihau’r 

angen i glirio llystyfiant), arfer safle da (gan gynnwys dulliau rheoli gwaddod a 

llygredd), a Chynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu. 

Yn ystod gweithrediad, mae’n bosibl y byddai effeithiau parhaol sylweddol ar 

ddŵr daear. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau pan fydd gwybodaeth ddylunio 

fanwl ar gael. 

 

6.14. EFFEITHIAU CYFUNOL A CHRONNOL 

CYFLWYNIAD 

 Bydd y Datganiad Amgylcheddol yn asesu’r potensial ar gyfer effeithiau 

cyfunol a chronnol arwyddocaol o ganlyniad i’r Datblygiad Arfaethedig. Diffinnir 

effeithiau cyfunol a chronnol fel a ganlyn: 

• Effeithiau Cyfunol o fewn y prosiect yw’r rhyngweithio rhwng 

gwahanol effeithiau amgylcheddol ar yr un derbynnydd fel y’i 

hachosir gan y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig. 

• Effeithiau Cronnol o fewn y prosiect yw’r effeithiau a achosir gan y 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig mewn 

cyfuniad â’r effeithiau a achosir gan ddatblygiadau eraill mewn ardal 

debyg, ar yr un derbynnydd. 

EFFEITHIAU CYFUNOL O FEWN Y PROSIECT 

Bydd y dull o ystyried effeithiau cyfunol o fewn y prosiect yn ystyried y 

newidiadau i amodau sylfaenol mewn derbynyddion sensitif cyffredin o 

ganlyniad i’r Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. Er 

enghraifft, gallai eiddo preswyl gael ei amlygu i newidiadau i lefelau sŵn a 

newidiadau ansawdd aer o ganlyniad i adeiladu’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Oherwydd datblygiad parhaus dyluniad y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad 

Datblygu Arfaethedig, nid oes asesiad rhagarweiniol o effeithiau cyfunol wedi 

cael ei gynnal ar gyfer yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol. 

Fodd bynnag, bydd yr effeithiau cyfunol posibl o fewn y prosiect yn cael eu nodi 

a’u hadrodd yn y Datganiad Amgylcheddol drwy adolygu casgliadau’r pynciau 

technegol a’u heffeithiau ar dderbynyddion sensitif cyffredin. 
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EFFEITHIAU CRONNOL O FEWN Y PROSIECT 

Mae’r asesiad o effeithiau cronnol o fewn y prosiect yn ystyried y newid i 

amodau sylfaenol presennol mewn derbynyddion sensitif o ganlyniad i’r 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig ac un neu fwy o 

‘Ddatblygiadau Eraill’. Mae ‘Datblygiadau Eraill’ yn debygol o gynnwys 

prosiectau seilwaith eraill sy’n cael eu hadeiladu neu’n cael eu hystyried gan 

yr Awdurdod Cynllunio Lleol o fewn pellter penodol i’r Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Bydd yr asesiad yn dilyn proses pedwar cam. Mae’r asesiad effeithiau cronnol o 

fewn y prosiect ar gyfer y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

Arfaethedig ar Gam 1 ar hyn o bryd – sy’n golygu llunio rhestr hir o ddatblygiadau 

eraill. Bydd y rhestr hon yn cael ei chytuno gydag ymgyngoreion cyn i restr fer o 

‘Ddatblygiadau Eraill’ gael ei pharatoi i hysbysu’r asesiad. Byddai’r wybodaeth 

amgylcheddol sydd ar gael ar gyfer pob un o’r datblygiadau ar y rhestr fer yn cael 

ei hadolygu, a byddai unrhyw effeithiau amgylcheddol cyffredin yn cael eu nodi. 

Bydd yr asesiad effeithiau cronnol yn cael ei gynnal yn ystod yr Asesiad o’r 

Effaith Amgylcheddol ac yn cael ei adrodd yn y Datganiad Amgylcheddol. 

 

6.15. Y CAMAU NESAF 

Bydd gwaith arolygu ac asesu pellach yn cael ei wneud ac yn cyfrannu at 

ddyluniad y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Bydd yr asesiadau a gyflwynir yn yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol 

Rhagarweiniol yn cael eu hailystyried ar ôl i ddyluniad y Datblygiad Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu Arfaethedig gael ei gwblhau ac y bydd gwybodaeth a data 

dylunio manwl cyflawn ar gael. 

Bydd canlyniadau’r arolygon a’r asesiadau pellach yn cael eu cyflwyno yn rhan 

o’r Datganiad Amgylcheddol a gyflwynir ochr yn ochr â’r Cais Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu. 
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7. LLEISIO EICH BARN 
 

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad anstatudol yn ystod Mai-Mehefin 2021. Mae’r 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol hwn yn rhan o’r 

ymgynghoriad statudol presennol sy’n cael ei gynnal, sydd hefyd yn cynnwys 

cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori cymunedol. 

Ar ôl ymgynghori ar yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol, 

bydd yr holl ymatebion ymgynghori a dderbynnir yn cael eu hadolygu a’u 

hystyried yn rhan o brosesau parhaus yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a 

Dylunio’r Prosiect, ac yn y pen draw cynhyrchu’r Datganiad Amgylcheddol 

terfynol i’w gyflwyno gyda’r cais am gydsyniad datblygu. 

Bydd digwyddiadau ymgynghori yn cael eu cynnal o 15 Chwefror tan 11 

Mawrth 2022 ac yn rhoi’r cyfle i gynnig adborth neu ofyn cwestiynau am yr 

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol. Sylwer os bydd 

dyddiadau’r cyfnod Ymgynghori Statudol (ac unrhyw ddigwyddiad cysylltiedig) 

yn newid y bydd hyn yn cael ei hysbysebu yn briodol. 

DIGWYDDIADAU AR-LEIN 

Bydd tri digwyddiad ar-lein yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Bydd y rhain yn cael eu cynnal drwy fformat ar-lein byw gan gynnwys 

swyddogaeth sgwrsio byw, gan gynnig cyfle i gymunedau glywed mwy am y 

Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig a thrafod eu 

safbwyntiau yn uniongyrchol gydag aelodau o dîm y prosiect. Gall 

rhanddeiliaid gadw eu lle ar gyfer y digwyddiadau hyn yn 

www.hynethub.co.uk. 

Mae’r digwyddiadau ar-lein wedi’u trefnu fel a ganlyn: 

• Dydd Sadwrn 19 Chwefror 2022 [1-2pm] 

• Dydd Iau 24 Chwefror 2022 [6-7pm] 

• Dydd Gwener 11 Mawrth 2022 [11am-12pm] 

DIGWYDDIADAU PERSONOL 

Yn dibynnu ar ddiddymu cyfyngiadau COVID-19 ar adeg yr ymgynghoriad, 

bydd saith digwyddiad arddangos personol yn cael eu cynnal. Bydd yr 

arddangosfeydd yn cynnwys deunyddiau i aelodau’r cyhoedd weld 

gwybodaeth am y Datblygiad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Arfaethedig. 

Byddai aelodau tîm y prosiect ar gael i ateb unrhyw gwestiynau. Cyflwynir y 

digwyddiadau arfaethedig yn Nhabl 7-1. 

http://www.hynethub.co.uk/
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Tabl 7-1: Digwyddiadau Ymgynghori Personol 
 

Dyddiad Lleoliad Amser 

Dydd 

Mawrth 15 

Chwefror 

2022 

Neuadd y Pentref Llanasa, Llanasa, 

Treffynnon, CH8 9NF 

2-4pm 

Dydd 

Mawrth 15 

Chwefror 

2022 

Canolfan Gymunedol Talacre, Gamfa 

Wen, Talacre, CH8 9RT 

5-7pm 

Dydd Llun 

28 

Chwefror 

2022 

Vernon Institute, 62 Hermitage Road, 

Saughall, CH1 6EN 

3-7pm 

Dydd Sadwrn 5 

Mawrth 2022 

Canolfan Gymunedol Cei Connah, 

Ffordd y Fron, Cei Connah CH5 4PJ 

11am - 

1pm 

Dydd Sadwrn 5 

Mawrth 2022 

Neuadd y Pentref Llaneurgain, Stryd 

Fawr, Llaneurgain,  CH7 6BQ 

2-4pm 

Dydd Sadwrn 5 

Mawrth 2022 

Sefydliad Cofeb Ryfel Queensferry, Chester  

Road West, Queensferry, CH5 1SA 

5-7pm 

Dydd Mercher 9 

Mawrth 2022 

Ellesmere Port Civic Hall, Civic Way, 

Ellesmere Port, CH65 0AZ 

3-7pm 

 




