
  

 

 

 

 

 

Asesiad o  

Ddatganiad Amgylcheddol 

Assessment of 

Environmental Statement 

  

gan A L McCooey BA (Anrh) MSc MRTPI by A L McCooey BA (Hons) MSc MRTPI 

Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru an Inspector appointed by the Welsh Ministers 

Dyddiad: 22/11/2021    Date: 22/11/2021    

 

Cyf: DNS/3261355 
 
Cyfeiriad y safle: Tir oddi ar Refinery Road, Hundleton, Sir Benfro, SA71 5SJ 
 
 

 Mae’r Datganiad Amgylcheddol sy’n destun yr asesiad hwn wedi cael ei gyflwyno mewn perthynas â’r achos 
uchod ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 
(Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017. 

 Cyflwynir y cais gan Rhoscrowther Wind Farm Limited. 
 

Cyflwyniad 

1. Paratowyd Datganiad Amgylcheddol (ES) i gefnogi cais DNS a gyflwynwyd i Benderfyniadau Cynllunio 
ac Amgylchedd Cymru (PCAC) i benderfynu arno, ar ôl i’r cyfrifoldeb am geisiadau DNS drosglwyddo 
o’r Arolygiaeth Gynllunio i PCAC ar 1 Hydref 2021. 

Y Datblygiad Arfaethedig 

2. Y datblygiad arfaethedig fel y’i disgrifir ar y ffurflen gais yw “Adeiladu a gweithredu tri (3) thyrbin gwynt 
ag uchder mwyaf o 135m i flaen y llafn, ynghyd â datblygiad atodol sy’n cynnwys cyfadeilad is-orsaf, 
newidyddion trydan, adeilad rheoli, mynedfeydd newydd i’r safle, traciau mynediad, llawr caled ar gyfer 
craen, cyfadeilad adeiladu dros dro a gwaith cysylltiedig. Bydd gan y 3 thyrbin gapasiti gosodedig cyfan 
o 12.9MW”. 

3. Byddai’r gwaith adeiladu’n cael ei wneud dros gyfnod o 10 mis ac yna byddai’r fferm wynt yn weithredol 
am 35 mlynedd.  Mae cysylltiad â’r grid cenedlaethol ar gael trwy’r llinell uwchben 132kv sydd eisoes ar 
y safle. 

Cyflawnrwydd Datganiadau Amgylcheddol 

4. Nod Datganiad Amgylcheddol (ES) yw rhoi adroddiad systematig a gwrthrychol ar yr effeithiau 
amgylcheddol arwyddocaol sy’n debygol o ddeillio o’r datblygiad arfaethedig, gan gynnwys digon o 
wybodaeth i ddilysu’r casgliadau ac amlygu ffynhonnell y wybodaeth a ddarparwyd.  Mae Rheoliad 17 
ac Atodlen 4 Rheoliadau 2017 yn nodi’n benodol pa wybodaeth sydd i’w chynnwys mewn ES.  Mae fy 
asesiad o gyflawnrwydd wedi’i seilio ar y gofynion hyn.   

Y Datganiad Amgylcheddol a Disgrifiad o’r dewisiadau amgen rhesymol 

5. Mae’r ES yn cynnwys 3 cyfrol: Cyfrol 1 – penodau’r ES, Cyfrol 2 – Ffigurau a Chyfrol 3 – Atodiadau a 
dogfen Crynodeb Annhechnegol ar wahân.  Mae’r ES yn cynnwys 14 o benodau, fel a ganlyn: 1. 
Cyflwyniad, 2. Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (EIA), 3. Disgrifiad o’r Prosiect, 4. Cyd-destun Polisi 
Ynni a Chynllunio1, 5. Tirwedd, Morlun ac Amwynder Gweledol, 6. Materion Economaidd-gymdeithasol, 

                                       
1 Er nad yw’n rhan o’r ES, mae Datganiad Cynllunio sy’n amlinellu ystyriaethau cynllunio perthnasol a 

chydbwysedd cynllunio wedi cael ei ddarparu hefyd. 
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7. Ecoleg, 8. Yr Amgylchedd Hanesyddol, 9. Hydroleg a Hydroddaeareg, 10. Sŵn, 11. Hedfanaeth a 
Thelathrebu, 12. Asesiad Trafnidiaeth, 13. Cysgodion Symudol a 14. Daeareg a Phriddoedd2.  

6. Mae’r ES yn disgrifio hanes y cynigion datblygu ar y safle ym Mhennod 2.  Dewiswyd y safle yn 2011 ar 
ôl ystyried y meini prawf ym mharagraff 2.12 a sicrhau cefnogaeth y tirfeddiannwr.  Paratowyd cais yn 
2012 – 2013.  Ystyriwyd amrywiaeth o wahanol niferoedd tyrbinau ac opsiynau lleoli er mwyn lleihau’r 
effeithiau amgylcheddol gymaint â phosibl.  Cyflwynwyd adroddiad cwmpasu i’r Awdurdod Cynllunio 
Lleol (ACLl) a chyhoeddwyd Barn Gwmpasu ar 22 Tachwedd 2013.  Cyflwynwyd cais i’r ACLl yn 2014, 
y dangosir ei osodiad ym mhara. 2.22.  Gwrthodwyd y cais a gwrthodwyd apêl yn erbyn hynny yn 2016.  
Bu’r penderfyniad apêl yn destun her gyfreithiol lwyddiannus a chynhaliwyd Ymchwiliad newydd yn 
2017.  Erbyn hynny, roedd cynnig yr apêl yn ddatblygiad DNS ac fe’i gwrthodwyd gan Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.  Canfuwyd bod yr ES a gyflwynwyd gyda’r cais yn 
gyflawn (ar y cam ymgeisio cychwynnol ac yn y ddwy apêl).     

7. Mae’r ES yn amlinellu sut yr ailddyluniwyd y cynnig yn 2020 a 2021 ym mharagraffau 2.25 i 2.33.  
Ymgynghorodd yr Ymgeisydd â’r ymgyngoreion angenrheidiol fel y rhagnodir gan Orchymyn 
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016.  O ganlyniad i sylwadau Cadw 
a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), lleihawyd y cynllun o 5 i 3 thyrbin.  Mae Pennod 2 yn dangos bod 
ffactorau amgylcheddol wedi pennu’r dyluniad terfynol a deuaf i’r casgliad bod y disgrifiad o’r 
dewisiadau amgen yn foddhaol. 

Disgrifiad o’r Datblygiad 

8. Mae Pennod 1 yn rhoi crynodeb o’r datblygiad, y safle a manylion perthnasol am yr ymgeisydd, y 
gweithredwr a’r ymgynghorydd.  Darperir cymwysterau a phrofiad yr ymgynghorwyr.  Rhoddir disgrifiad 
llawn o’r datblygiad ym Mhennod 3 ac fe’i dangosir yn Ffigur 1.1. Mae Ffigurau 1.3, 1.4, 1.5 ac 1.6 yn 
rhoi manylion y gosodiad, dyluniad y tyrbinau a’r datblygiad atodol.  Mae rhaglen adeiladu wedi’i 
chynnwys.  Mae’r Ymgeisydd yn ceisio hyblygrwydd o 50m o ran microleoli’r tyrbinau.   

9. Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn weithredol am 35 mlynedd o’r dyddiad comisiynu, ac wedi hynny 
byddai’r seilwaith ar ben y tir yn cael ei symud ymaith a byddai’r tir yn cael ei adfer.  Yn gyffredinol, 
mae’r disgrifiad o’r datblygiad yn foddhaol. 
 
Disgrifiad o’r agweddau ar yr amgylchedd y mae’r datblygiad yn debygol o gael effaith 
arwyddocaol arnynt 

10. Mae’r ES yn esbonio bod y pynciau a aseswyd yn dechnegol yn yr ES hwn wedi cael eu llywio gan yr 
ymateb cwmpasu cychwynnol yn 2013, ymgynghori drwy gydol y broses EIA gychwynnol a’r broses 
cais cynllunio ac apelio ar gyfer y cynnig blaenorol.  Cyflwynir yr asesiadau technegol ym Mhenodau 5 i 
14 o’r ES (a amlinellir uchod).  Mae pob pennod yn amlinellu’r amodau amgylcheddol neu sylfaenol 
presennol a derbynyddion sensitif.       

11. Sefydlwyd llinellau sylfaen gan ddefnyddio cyfuniad o asesiadau desg, ymgynghoriadau â rhanddeiliaid 
perthnasol ac arolygon.  Mae’r arolygon yn gyfredol, heblaw am yr arolygon sŵn cefndir, a gynhaliwyd 
yn 2013.  Esbonnir y rhesymau dros y penderfyniad hwn yn fanwl ym mharagraffau 10.22 i 10.25.  I 
grynhoi, ystyrir bod hyn yn dderbyniol gan nad yw’r lefelau sŵn wedi newid yn sylweddol yn y cyfamser.  
Derbyniaf y rhesymau a roddwyd.  Dewiswyd y pynciau sydd i’w hasesu’n dechnegol gan ystyried yr 
ymateb cwmpasu cychwynnol yn 2013, ymgynghori drwy gydol y broses EIA gychwynnol a’r broses 
cais cynllunio ac apelio ar gyfer y cynnig blaenorol.  Esbonnir y rhesymau dros ddewis yr agweddau ar 
yr amgylchedd y mae’r datblygiad yn debygol o gael effaith arwyddocaol arnynt ym mharagraffau 2.34 a 
2.35 yr ES, a deuaf i’r casgliad eu bod wedi’u disgrifio’n ddigonol. 
 
 
 

                                       

2 A gymerwyd o deitlau’r penodau yn yr ES yn hytrach na’r rheiny ym Mhennod 1 neu fynegai’r ddogfen 
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Methodoleg Asesu 

12. Mae Pennod 2 yr ES yn amlinellu’r fethodoleg drosfwaol ar gyfer yr asesiadau technegol, sef: i). 
Asesiad o’r fethodoleg; ii). Disgrifiad o’r amodau sylfaenol yng nghyd-destun polisi a chanllawiau 
cynllunio perthnasol; iii). Rhagfynegiad o effeithiau posibl, gan gynnwys effeithiau cronnol; iv). Asesiad 
o effeithiau ar y derbynyddion perthnasol a amlygwyd; v). Amlygu mesurau lliniaru priodol; vi). Asesiad 
o effeithiau amgylcheddol gweddilliol ar ôl i’r mesurau lliniaru arfaethedig gael eu cynnwys.  Mae 
paragraff 2.50 yn rhoi’r sail i’r asesiad cronnol, sy’n cynnwys ystyried datblygiadau fferm wynt neu ynni 
adnewyddadwy eraill yn yr ardal.  Nid yw’r ymateb ymgynghori gan CNC yn mynegi unrhyw bryder 
penodol ynglŷn â’r mater hwn.       

13. Mae methodolegau penodol i bwnc yn cydymffurfio â’r safonau a’r canllawiau perthnasol 
cydnabyddedig.  Mae’r penodau unigol yn amlinellu sut y dilynwyd y methodolegau hyn wrth baratoi’r 
ES.  Deuaf i’r casgliad bod y fethodoleg Asesu Effeithiau Amgylcheddol (EIA) wedi’i disgrifio’n glir yn yr 
ES. 
 
Disgrifiad o effeithiau arwyddocaol tebygol y datblygiad ar yr amgylchedd  

14. Mae effeithiau arwyddocaol tebygol y datblygiad ar yr amgylchedd wedi cael eu hasesu’n systematig.  
Mae Pennod 5 yn amlinellu effaith y datblygiad arfaethedig ar y dirwedd a’r morlun a’i effaith weledol.  
Mae’r asesiad yn cynnwys ystyriaeth o’r effaith ar Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, preswylwyr lleol a 
defnyddwyr llwybrau cenedlaethol a lleol.   

15. Mae’r asesiad yn dod i’r casgliad y byddai effeithiau niweidiol arwyddocaol ar gymeriad y dirwedd ac 
amwynder gweledol yn gyfyngedig iawn o ran maint ac ni fyddent yn niweidio amodau byw preswylwyr 
o amgylch y safle.  Byddai effeithiau arwyddocaol ar y Parc Cenedlaethol wedi’u cyfyngu i ardal fach 
(sydd eisoes wedi’i nodweddu gan olygfeydd o’r burfa olew gyfagos), ac felly ni fyddai’r datblygiad yn 
cael effaith arwyddocaol ar nodweddion arbennig y Parc. 

16. Mae Pennod 7 yn ystyried ecoleg a’r effaith ar gynefinoedd a rhywogaethau.  Dywedir bod y wybodaeth 
y gofynnwyd amdani gan CNC wedi cael ei darparu.  Nodaf fod CEMP ac Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd wedi cael eu cynnwys yn yr atodiadau.  Mae’r effeithiau tebygol ar rywogaethau a 
warchodir wedi cael eu hasesu ac mae mesurau lliniaru ychwanegol wedi cael eu hawgrymu lle y bo’n 
briodol.  Ni ystyrir bod yr un o’r effeithiau gweddilliol yn arwyddocaol.  

17. Mae Pennod 8 yn asesu effaith y cynnig ar asedau treftadaeth.  Mae cwmpas yr asesiad o effaith wedi 
cael ei lywio gan benderfyniad apêl gynllunio 2017, a amlygodd farn gyffredinol am yr asedau 
hanesyddol y byddai fferm wynt ar y safle yn effeithio arnynt.  Felly, mae’r ES yn canolbwyntio ar yr 
effaith ar yr asedau hynny.  Mae safbwyntiau Cadw wedi cael eu hystyried, fel y nodwyd uchod.   

18. Ni fyddai unrhyw effeithiau arwyddocaol ar asedau treftadaeth o fewn y safle.  Asesir effeithiau’r 
datblygiad ar leoliad yr adeiladau rhestredig a’r henebion cofrestredig a amlygwyd, a Thirwedd o 
Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dyfrffordd Aberdaugleddau, gyda chymorth ffotogyfosodiadau 
ychwaneol o olygfannau priodol.  Asesir effeithiau cronnol hefyd.  Mae’r bennod yn dod i’r casgliad y 
byddai rhai effeithiau niweidiol ar ddau ased treftadaeth dynodedig, ond ni ystyrir bod yr effaith a 
ragfynegir yn arwyddocaol o ran EIA. 

19. Rwyf wedi ystyried yr asesiadau technegol sy’n weddill (EIA ar y pynciau canlynol: sŵn, trafnidiaeth, 
cysgodion symudol, materion economaidd-gymdeithasol, hydroleg a hydroddaeareg, 
daeareg/priddoedd a’r effaith ar hedfanaeth/telathrebu), a deuaf i’r casgliad bod yr effeithiau wedi cael 
eu hamlygu’n gywir.     

20. Deuaf i’r casgliad bod effeithiau arwyddocaol tebygol y datblygiad ar yr amgylchedd wedi’u disgrifio’n 
ddigonol. 
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Mesurau atal a / neu liniaru 

21. Ar gyfer pob pennod asesiad technegol, mae’r ES yn disgrifio mesurau lliniaru perthnasol sydd wedi’u 
hymgorffori yn nyluniad y datblygiad a mesurau lliniaru ychwanegol lle yr amlygir effeithiau 
amgylcheddol arwyddocaol.   

22. Mae Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu (CEMP) drafft wedi cael ei ddarparu.  Mae hwn yn 
amlinellu sut y bydd effeithiau amgylcheddol gweithgareddau adeiladu’n cael eu lliniaru a’u rheoli.  
Bydd y CEMP yn cael i ddiweddaru a’i adolygu wrth i’r prosiect symud ymlaen gyda chytundeb yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).  Mae’r ymagwedd hon wedi cael ei chefnogi 
gan CNC. 

23. Mae’r ES yn dod i’r casgliad na fyddai’r effeithiau amgylcheddol gweddilliol a amlygwyd ar ôl y mesurau 
lliniaru arfaethedig yn arwyddocaol.  Mae’r ES yn disgrifio’r mesurau lliniaru a amlygwyd i fynd i’r afael 
ag effeithiau arwyddocaol ar yr amgylchedd yn ddigonol.   

Arwydd o unrhyw anawsterau wrth gasglu’r wybodaeth sy’n ofynnol 

24. Mae’r tybiaethau cyffredinol a wnaed a’r cyfyngiadau a amlygwyd wedi cael eu hamlinellu ym Mhennod 
2.  Er enghraifft, mae’r rhain yn ymwneud â natur ddynamig y wybodaeth sylfaenol a bod gwybodaeth a 
ddarparwyd gan drydydd partïon, gan gynnwys gwybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd a chronfeydd data, 
yn gywir ar yr adeg cyhoeddi.  Amlinellir y tybiaethau a’r anawsterau ym mhob pennod asesiad 
technegol.  Mae enghreifftiau’n cynnwys: mae’r fethodoleg yn amlinellu cyfyngiadau ar y delweddau a 
ddefnyddiwyd ym Mhennod 5.  Mae’r ES yn tybio y bydd yr amodau angenrheidiol i reoli’r mesurau 
lliniaru a amlygwyd ynghlwm wrth unrhyw ganiatâd cynllunio.  Mae’r tybiaethau a wnaed yng ngoleuni’r 
anawsterau hyn wedi’u hamlinellu’n glir yn yr ES. 
 
Darparu Crynodeb Annhechnegol 

25. Darparwyd crynodeb annhechnegol sy’n cynnwys y wybodaeth a ddarperir o dan Reoliad 17 a 
pharagraffau 1 i 8 Atodlen 4 Rheoliadau EIA 2017.  Mae’r crynodeb annhechnegol yn ddigonol. 
 
Casgliadau Cyffredinol 

26. Deuaf i’r casgliad y dylid cadarnhau bod y Datganiad Amgylcheddol a gyflwynwyd gan Rhoscrowther 
Wind Farm Limited, dyddiedig mis Hydref 2021, yn cynnwys y wybodaeth a amlygir yn Rheoliad 17 ac 
Atodlen 4 Rheoliadau EIA 2017 a’i fod yn gyflawn at ddibenion y Rheoliadau hynny.  

 

A L McCooey 

Arolygydd 

  

 

 


