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1.

CYFLWYNIAD

1.1

Cafodd y Crynodeb Annhechnegol hwn o’r Datganiad Amgylcheddol ei gydgysylltu
gan Pegasus Group ar ran Voltalia UK Ltd [yr ymgeisydd a’r datblygwr] ac mae’n
rhan o gyfres o ddogfennau sy’n cefnogi cais cynllunio ar gyfer datblygiad o
arwyddocâd cenedlaethol yn ymwneud ag adeiladu, gweithredu a rheoli fferm solar
ar Fferm Blaenhiraeth, Llangennech, Llanelli, SA14 8PX, a’i datgomisiynu yn
ddiweddarach.

1.2

Prif elfen y cynllun yw gosod paneli solar wedi’u lleoli ar y ddaear. Yn ychwanegol
at hyn, ceir seilwaith cysylltiad trydan, ac mae’r pwynt cysylltu â’r grid trydan lleol
yn gysylltiad uniongyrchol i’r peilon llinellau trydan uwchben 132kV sydd eisoes yn
mynd drwy’r fferm a safle’r datblygiad. Oherwydd ei gapasiti cynhyrchu posibl, sef
38MWp (MegaWat brig), mae’r prosiect hwn yn Ddatblygiad o Arwyddocâd
Cenedlaethol ["DAC"].

O ganlyniad, cyflwynir cais am Ganiatâd Cynllunio i

Lywodraeth Cymru, ac nid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, a Llywodraeth Cymru fydd
yn gwneud y penderfyniad.
1.3

Cyflwynwyd y cais cynllunio i Weinidog Cymru yn Ionawr 2020. Ar 19 Mawrth
2020, dywedodd Yr Arolygiaeth Gynllunio fod y cais yn cynnwys yr holl ddogfennau
hanfodol. Yn ogystal â'r cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol, mae'r
cynnig yn cynnwys caniatâd am waith i adeilad rhestredig o dan adran 8 (1) o
Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 ar gyfer
gosod ceblau drwy bont Cilddewi.

1.4

Yn dilyn ei dderbyn, gohiriwyd y cais am nifer o fisoedd oherwydd pandemig
coronafirws. Ailddechreuodd y cyfnod penderfynu ar 5 Medi 2020 gydag
ymgynghoriad statudol yn rhedeg tan 9 Hydref 2020.

Yn ystod y cyfnod hwn,

cyhoeddodd Cyngor Sir Caerfyrddin ei Adroddiad Effaith Leol a darparwyd nifer o
sylwadau hefyd gan ymgyngoreion ac yn y blaen. Yn dilyn adolygiad o sylwadau'r
ymgynghoriad, penderfynodd yr ymgeisydd gyflwyno amrywiad i'r cynllun. Ar 01
Rhagfyr 2020, derbyniodd yr Arolygiaeth Gynllunio gynnig i amrywio’r cais. Ar 3
Rhagfyr 2020, ysgrifennodd yr Arolygiaeth at yr Ymgeisydd gyda Hysbysiad Derbyn
amrywiad i'r cynllun.
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1.5

Mae Datganiad Amgylcheddol yn ddogfen sy’n nodi canfyddiadau Asesiad o’r Effaith
Amgylcheddol [“AEA”].

Mae AEA yn broses ar gyfer nodi arwyddocâd tebygol

effeithiau amgylcheddol (buddiol neu andwyol) sy’n deillio o Ddatblygiad
Arfaethedig. Gwneir hyn drwy gymharu’r amodau amgylcheddol sy’n bodoli cyn
datblygiad (y llinell sylfaen) â’r amodau amgylcheddol yn ystod/ar ôl camau
adeiladu, gweithredu a datgomisiynu datblygiad pe bai’n mynd yn ei flaen. Mae’r
AEA wedi cael ei wneud cyn cyflwyno cais cynllunio.
1.6

Mae’r gofynion statudol sy’n ymwneud â chynnal AEA, cynnwys y Datganiad
Amgylcheddol a’r gweithdrefnau er mwyn penderfynu ynglŷn â cheisiadau cynllunio
ar gyfer ‘Datblygiad AEA’ i’w gweld yn Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu
Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017. Er mwyn penderfynu ynglŷn â graddau,
neu ‘gwmpas’, materion y mae angen eu hystyried yn yr asesiad ac adrodd
amdanynt yn y Datganiad Amgylcheddol, gofynnwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio am
ei barn ffurfiol ynglŷn â’r wybodaeth y dylid ei chynnwys yn y Datganiad
Amgylcheddol.

Paratowyd y Datganiad Amgylcheddol yn unol â’r cyfarwyddyd

cwmpasu.
1.7

Mae’r Crynodeb Annhechnegol hwn yn ymdrin â’r holl ddisgyblaethau a aseswyd yn
y Datganiad Amgylcheddol. Cafodd yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol y seiliwyd
y crynodeb arno ei wneud gan Pegasus Group (cydgysylltu’r AEA, penodau
cyffredinol y Datganiad Amgylcheddol, tirwedd ac effeithiau gweledol); Clarkson &
Woods Ecological Consultants (ecoleg); a Clive Onions Ltd ac Integral (hydroleg a
chyflwr y ddaear).
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2.

SAFLE’R DATBLYGIAD

2.1

Mae safle’r datblygiad yn ymestyn dros 96.27 hectar o dir amaethyddol yn bennaf
sydd wedi’i leoli tua 5km i’r gogledd o Lanelli mewn ardal o gefn gwlad agored.
Mae’r safle i’r dwyrain o’r A476 ac mae wedi’i rannu’n dri darn o dir (A, B ac C) sy’n
rhan o un daliad amaethyddol ehangach a rennir gan afon Morlais.

2.2

Mae Safle A wedi’i leoli ar 9 cae bugeiliol geometrig ac afreolaidd canolig eu maint
ar lethrau dwyreiniol dyffryn afon Morlais rhwng Penderi a fferm Cilddewi Uchaf i’r
gogledd, Cilddewi Fawr i’r dwyrain, a Choed Gelliwernen ac afon Morlais i’r deorllewin o’r safle. Mae Safle A yn mesur tua 1,400 metr o’r gogledd i’r de ac mae
ei led cyfartalog o’r dwyrain i’r gorllewin yn 300 metr. Mae Safle A wedi’i leoli ar
dopograffi â llethr raddol i esmwyth rhwng 90m AOD i’r de a 145m AOD i’r gogledd
ger fferm Cilddewi Uchaf. Mae’r cyfuchluniau at ei gilydd yn dilyn crymedd yr afon
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ar hyd y de-orllewin a thua dyffryn afon Morlais. Gellid cael mynediad i Safle A o’r
ffordd ddiddosbarth ger fferm Cilddewi Uchaf i’r dwyrain o’r safle.
2.3

Mae Safle B wedi’i leoli ar 5 cae bugeiliol geometrig canolig i fawr i’r dwyrain o’r
A476, Heol Llannon, rhwng Llwynon i’r gogledd, afon Dafen i’r dwyrain, Cwarau a
Medelfyw i’r de, a fferm Clochyrie i’r de-orllewin o’r safle. Mae Safle B wedi’i leoli
ar dopograffi â llethr esmwyth i raddol rhwng 165m AOD i’r gorllewin gan ddilyn yr
A476 a 119m AOD i’r gogledd-ddwyrain o’r safle yn nyffryn afon Dafen i’r gorllewin
o Fferm Blaenhiraeth. Mae ardal fechan o araeau solar hefyd yn cael eu cynnig ar
y llethrau i’r gogledd o Fferm Blaenhiraeth rhwng 135m AOD a’r trac fferm sy’n
mynd i lawr i’r dyffryn yn 124m AOD. Mae llwybr troed cyhoeddus sy’n bodoli’n
barod yn mynd ar hyd gwaelod y cwm tua’r gogledd. Gellid cael mynediad i Safle
B o’r A476, Heol Llannon, ar dir uwch i’r gorllewin o’r safle neu o drac y fferm sy’n
ymestyn i’r gogledd-orllewin o Fferm Blaenhiraeth i’r dyffryn islaw.

2.4

Mae Safle C wedi’i leoli ar 4 cae bugeiliol geometrig canolig i fach eu maint mewn
dyffryn gogledd/de lleol rhwng Fferm Blaenhiraeth i’r gogledd, Coed Troserch i’r
dwyrain, Allt-y-frân-fach i’r de, a dyffryn afon Dafen i’r dwyrain o’r safle. Mae Safle
C wedi’i leoli ar dopograffi â llethr esmwyth rhwng 117m AOD ger Fferm
Blaenhiraeth i’r gogledd, a 96m AOD yn nyffryn afon Dafen i’r de-orllewin o’r safle.
Gellir cael mynediad i Safle C o drac mynediad y fferm yn union i’r de o Fferm
Blaenhiraeth.
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3.

Y DATBLYGIAD A GYNIGIR

3.1

Prif elfen y cynnig yw gosod parc solar ar y ddaear ag uchafswm capasiti dyluniad
o hyd at 38MWp (MegaWat brig) i sicrhau gwerth capasiti allforio uchaf o 30MW.
Mae manylion llawn y cynllun arfaethedig i’w gweld yn lluniadau’r cais cynllunio yn
Atodiad 1.

3.2

Byddai’r paneli ffotofoltäig yn cael eu gosod mewn araeau syth ar ongl o tua 20
gradd o’r dwyrain i’r gorllewin ar draws y caeau amrywiol. Disgwylir y bydd ymylon
gogleddol uchaf y paneli 2.44m uwchben y ddaear. At ddibenion asesu, bydd yr
uchder mwyaf yn 3m. Byddai ymylon isaf y paneli tua 0.7 metr uwchben y ddaear.
Byddai’r araeau’n sefydlog.

Mae lleoliad yr araeau yn ymateb i’r nodweddion

ffisegol sy’n bodoli’n barod a darperir pellteroedd gwahanu rhwng nodweddion o’r
fath.

Mae’r rhain yn cynnwys ffosydd, cysgod, hawliau tramwy, seilwaith sy’n

bodoli’n barod (ceblau uwchben), ystyriaethau yn ymwneud â bioamrywiaeth ac
ardaloedd diogelu gwreiddiau coed.
3.3

Byddai ffens ddiogelwch 2.0m o uchder o amgylch yr araeau.

Byddai’r pellter

rhwng y ffens arfaethedig a’r perthi presennol yn amrywio ar draws y safle ac yn
ei bellter lleiaf byddai hyn o gwmpas 5m. Mae’r mesurau diogelwch a fydd yn mynd
gyda’r cynllun yn cynnwys polion teledu cylch cyfyng 3m o uchder.
3.4

Yn ychwanegol at hyn byddai angen seilwaith cysylltiad trydan, a byddai compownd
is-orsaf yn cael ei leoli mewn man canolog ar y safle yn agos at y peilon llinellau
uwchben i’r gogledd-orllewin o dai allan Fferm Blaenhiraeth.

Byddai’r pwynt

cysylltu â’r grid trydan lleol yn mynd yn syth i’r peilon llinellau uwchben sy’n
bodoli’n barod. Byddai’r ceblau a fyddai’n cysylltu’r araeau o leiniau tir A, B ac C
â’r is-orsaf yn cael eu cuddio mewn ffosydd.

Mae’r llwybr arfaethedig ar gyfer y

ceblau rhwng Llain A a’r is-orsaf yn cynnwys gosod ceblau drwy bont gerrig
Cilddewi.

Os na ellir ymgymryd â'r dyfnder angenrheidiol ar gyfer y ffos agored,

yna byddai'r groesfan ddi-ffos amgen yn cael ei gweithredu dan yr afon
3.5

Byddai’r ceblau sy’n cysylltu pob un o’r araeau â’r gwrthdröydd / newidyddion ac
yna’r is-orsaf yn cael eu cuddio mewn ffosydd hyd at 1m o ddyfnder.

Bydd y

gwrthdroyddion / newidyddion a’r is-orsaf yn cael eu gosod ar slabiau / sylfeini
concrit.
Oes Weithredol
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3.6

Byddai’r datblygiad yn allforio ynni adnewyddadwy i’r grid am o leiaf 35 mlynedd.
Ynni Adnewyddadwy a Dadleoli Carbon

3.7

Byddai’r fferm solar yn cynhyrchu ynni adnewyddadwy glân ar gyfer yr hyn sy’n
cyfateb i dros 10,600 o gartrefi y flwyddyn. Disgwylir y bydd 15,000 tunnell y
flwyddyn o CO2 yn cael ei ddadleoli.
Mynediad

3.8

Bydd modd cael mynediad i Safleoedd B ac C (y safleoedd deheuol) o’r A476. Gellir
cael mynediad i Safle C o Safle B ar hyd traciau a ffyrdd mewnol presennol y fferm.
Nid oes bwriad i yrru unrhyw gerbydau adeiladu i Safle C ar hyd Lôn Penderi. Bydd
offer a pheiriannau’n cael eu dadlwytho yn y compownd yn Safle B ac yna’n cael
eu cludo ar hyd y ffyrdd mynediad mewnol i Safle C. Bydd hyn yn sicrhau na fydd
rhagor o draffig adeiladu’n defnyddio’r rhwydwaith ffyrdd lleol ac yn effeithio arno.

3.9

Cynigir y bydd mynediad i Safle A (yr ardal ogleddol) o fynedfa sy’n bodoli’n barod
oddi ar Lôn Penderi tua 750m o’i chyffordd â’r B4306. Trac wedi’i adeiladu o gerrig
rhydd (wedi’u cywasgu) yw’r ffordd fynediad bresennol. Lôn wledig yw Lôn Penderi.
Mae’n arwain i nifer o ffermydd ac mae’n cael ei defnyddio’n bennaf gan gerbydau
amaethyddol. Mae’r terfyn cyflymder cenedlaethol yn berthnasol i Lôn Penderi,
ond mewn gwirionedd mae cyflymder y traffig a nifer y cerbydau’n isel oherwydd
aliniad y ffordd a’i natur wledig.
Cyfeiriad y traffig

3.10

Gall cerbydau adeiladu a cherbydau danfon ddefnyddio’r M4 a’i gadael naill ai yng
nghyffordd 48 (Llanelli) neu yng nghyffordd 49 (diwedd y draffordd). O gyffordd
48 gallant gael mynediad i’r A4138 i gyfeiriad Pontarddulais yna mynd tua’r gogledd
ac i’r A48. Ar ôl tua 1km gall cerbydau droi am y Geibren i fynd am y gogledd a’r
B4306 i gyfeiriad Llannon. Yn Llannon bydd y cerbydau’n troi tua’r de ar yr A476 i
gyfeiriad Llanelli a’r fynedfa ar gyfer Safle A a’r prif gompownd adeiladu dros dro.
Gwella Bioamrywiaeth

3.11

Byddai tir o dan y paneli a rhwng y paneli yn cael ei ddefnyddio er mwyn gwella
bioamrywiaeth ac i bori defaid yn dymhorol. Byddai coed yn cael eu plannu er
mwyn sgrinio’r safle’n well.
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3.12

Byddai’r cais hefyd yn cynnwys pecyn o fuddion yn ymwneud â thirwedd, ecoleg a
bioamrywiaeth, a allai gynnwys gosod blychau i adar nythu ynddynt, cychod
gwenyn, sypiau o goed a llefydd eraill i greaduriaid gysgodi, er enghraifft sypiau
bach o rwbel wedi’i gladdu sy’n addas i rywogaethau o ymlusgiaid, amffibiaid a
phryfetach.
Dewis y Safle

3.13

Un o’r prif faterion y mae’n rhaid eu hystyried wrth ddatblygu cynllun ynni
adnewyddadwy yw cael pwynt mynediad hyfyw i’r rhwydwaith cyfleustodau. Mae
gan rwydwaith Western Power Distribution gylched llinell uwchben 132kV sy’n
croesi tir Fferm Blaenhiraeth. Mae’r datblygwr wedi derbyn cynnig grid Western
Power Distribution ac wedi sicrhau’r capasiti allforio o 30MW sydd ei angen ar gyfer
prosiect o’r maint hwn. Dim ond ar gyfer datblygiad Penderi y gellir defnyddio’r
cynnig grid a dderbyniwyd ac ni ellir ei drosglwyddo i unrhyw safle arall, gan y
byddai Gweithredwr y Rhwydwaith Dosbarthu yn gweld hyn fel addasiad sylweddol
i’r cais gwreiddiol. Mae’r cysylltiad a sicrhawyd gan y datblygwr wedi mynd â’r
rhwydwaith trydan i’w lefel diffygion uchaf.

3.14

Ar ôl penderfynu ynglŷn â’r pwynt cysylltu, dewiswyd safle’r datblygiad ei hun drwy
ymarferiad ar raddfa fawr i ogru safleoedd ar sail ystod o ffactorau technegol,
amgylcheddol ac economaidd. Er bod pob mater yn bwysig yn ôl ei haeddiant,
rhaid pwyso a mesur pob ffactor yn erbyn ystyriaethau cynaliadwyedd eraill gan
gynnwys: lefelau arbelydriad solar a chysgod; perygl llifogydd; ystyriaethau
tirwedd; topograffi; agosrwydd at dderbynyddion dynol sensitif; tir amaethyddol;
treftadaeth; bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol; a chytundeb masnachol
gyda pherchennog y tir.
Damweiniau neu Drychinebau

3.15

Nid ystyrir bod y datblygiad yn debygol o achosi risg sylweddol o ddamwain neu
drychineb yn ystod y camau adeiladu, gweithredu na datgomisiynu. Mae’r risg i
weithwyr adeiladu ac i’r cyhoedd yn isel ac nid yw’n arwyddocaol yn ystod y camau
adeiladu a datgomisiynu. Byddai hyn yn cael ei reoleiddio gan y Rheoliadau Iechyd
a Diogelwch a chan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015. Byddai’r gwaith o
adeiladu’r datblygiad yn cael ei reoli yn unol â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y
Gwaith 1974 a byddai’n cydymffurfio â’r holl Reoliadau Iechyd a Diogelwch
perthnasol eraill, gan gynnwys Rheoliadau Adeiladu (Iechyd, Diogelwch a Lles)
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1996 a Rheoliadau Diogelwch, Ansawdd a Pharhad Trydan 2002.

Pan fydd yn

weithredol, bydd y rhan fwyaf o’r datblygiad yn cynnwys modiwlau solar ffotofoltäig
sy’n anadweithiol. Bydd seilwaith trydanol yn cael ei leoli ar draws y datblygiad,
ar ffurf gwrthdroyddion, newidyddion a cheblau, y bydd gwaith cynnal a chadw’n
cael ei wneud yn rheolaidd arnynt er mwyn sicrhau nad oes risg sylweddol y
byddant yn achosi damwain neu drychineb.
3.16

Bydd crynodiad o seilwaith trydanol yng nghompownd yr is-orsaf. Bydd y rhain yn
cynnwys yr is-orsaf a newidyddion, a fydd i gyd yn cael eu mabwysiadu gan
Weithredwr y Rhwydwaith Dosbarthu. Byddant hefyd yn cydymffurfio â threfniadau
cynnal a chadw rheolaidd Gweithredwr y Rhwydwaith Dosbarthu. O ganlyniad, nid
ystyrir bod risg sylweddol y byddant yn achosi damwain neu drychineb.
Newid Hinsawdd

3.17

O ran bod yn agored i effeithiau newid hinsawdd, mae’r modiwlau solar wedi’u
dylunio er mwyn dal ynni’r haul ac, o ganlyniad, maent wedi’u hadeiladu i allu
gwrthsefyll amodau tywydd eithafol ac maent yn cael eu lleoli mewn lleoliadau
agored ar bwrpas. Nid yw’r safle wedi’i leoli mewn lleoliad arfordirol ac felly nid yw
newid yn lefel y môr yn achosi unrhyw berygl iddo. Mae’r fframwaith sy’n dal y
modiwl yn cael ei yrru i’r ddaear ar ddyfnder priodol sy’n ymateb i amgylchiadau
penodol tir y safle ac maent wedi’u dylunio i allu dygymod â’r newid cymharol fach
a ragwelir yng nghyflymder y gwynt yn ystod oes y datblygiad.
Dewisiadau eraill

3.18

O ran dewisiadau eraill y gellir cymharu â hwy, o ystyried bod tir amaethyddol yn
cael ei gymryd, mae cynhyrchu ynni o baneli solar yn llawer mwy effeithlon na
ffyrdd eraill o gynhyrchu ynni drwy gynaeafu’r tir.
Dyluniad Amgen

3.19

Yn ystod y broses ddylunio, mae tîm y prosiect wedi mireinio dyluniad y cynllun yn
barhaus, gan gynnwys adborth gan Gyngor Sir Caerfyrddin a rhanddeiliaid eraill ar
wahanol adegau.

Mae hyn wedi canolbwyntio’n bennaf ar leoliad yr araeau

arfaethedig, sut y maent wedi cael eu rhannu er mwyn osgoi ardaloedd sensitif
lleol, er enghraifft tir uwch o fewn caeau, derbynyddion ecolegol sensitif ac
ystyriaethau hydrolegol.
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4.

NEWID HINSAWDD, YNNI, POLISI A CHANLLAWIAU CYNLLUNIO

4.1

Mae llawer iawn o ddeddfwriaethau, canllawiau a pholisïau sy’n cefnogi’r newid i
ddyfodol carbon isel a pharhau i gyflwyno ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel
a’r seilwaith cysylltiedig. Mae’r Deyrnas Unedig (DU) yn rhan o ymdrech ryngwladol
i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae’r DU yn un o’r partïon yng Nghonfensiwn
Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd ac, o ganlyniad, mae
wedi llofnodi rhwymedigaethau newid hinsawdd rhyngwladol, megis Protocol Kyoto
a Chytundeb Paris.

4.2

Fel rhan o’i chyfraniad at ymdrechion rhyngwladol, mae gan y DU hefyd
ddeddfwriaeth a pholisïau domestig er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Sefydlodd Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 dargedau statudol hirdymor ar gyfer
y DU, sef lleihau nwyon tŷ gwydr 80% erbyn 2050 o gymharu â llinell sylfaen 1990.

4.3

Ar 12 Mehefin 2019, gan ymateb yn uniongyrchol i’r Datganiad ein bod yn wynebu
Argyfwng Newid Hinsawdd, cyhoeddodd y Prif Weinidog y bydd y DU yn dileu ei
gyfraniad net at newid hinsawdd erbyn 2050 a chyflwynodd yr Ysgrifennydd
Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, Greg Clark AS, yr offeryn
statudol cadarnhaol drafft i weithredu’r newidiadau, Gorchymyn Drafft Deddf Newid
yn yr Hinsawdd 2008 (Diwygio Targed 2050) 2019.

Mae’r diwygiad yn y

Gorchymyn yn newid y ganran isaf y mae’n rhaid i gyfrif carbon net y DU ar gyfer
y flwyddyn 2050 fod yn is na llinell sylfaen 1990, ac yn ei chodi o 80% i 100%.
4.4

Ar lefel leol, gwnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin ei Ddatganiad ei hun ynglŷn ag
Argyfwng Newid Hinsawdd yn ei gyfarfod llawn o’r Cyngor ar 20 Chwefror 2019.
Cymru'r Dyfodol - Y Cynllun Cenedlaethol 2040

4.5

Ym mis Medi 2020, gosododd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol y Fframwaith
Datblygu Cenedlaethol Drafft (FfDC) gerbron y Senedd ar gyfer y cyfnod craffu 60
diwrnod. Mae tudalen 47 yn nodi "Gall Cymru arwain y byd ym maes technolegau
ynni adnewyddadwy. Mae ein hadnoddau gwynt a llanw, ein potensial i gynhyrchu
ynni solar, ein cefnogaeth i brosiectau mawr a chymunedol a'n hymrwymiad i
sicrhau bod y system gynllunio yn rhoi arweiniad cryf ar gyfer gweithgarwch
datblygu ynni adnewyddadwy, yn golygu ein bod mewn sefyllfa dda i gefnogi'r
sector adnewyddadwy, denu buddsoddiad newydd a lleihau allyriadau carbon".
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4.6

Wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau ynni adnewyddadwy
a charbon isel, mae polisi 17 yn gofyn i'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau roi cryn
ystyriaeth i'r angen i gyflawni ymrwymiadau rhyngwladol Cymru a'n targed i
gynhyrchu 70% o'r trydan a ddefnyddir mewn modd cynaliadwy erbyn 2030 er
mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.
Papur Gwyn ar Ynni

4.7

Ar 14 Rhagfyr 2020, cyhoeddwyd y Llwyodraeth Papur Gwyn ar Ynni, sy’n cychwyn
dod i’r afael ag heriau enfawr y DU i sicrhau sero net erbyn 2050. Mae'r papur
gwyn yn mynd i'r afael â thrawsnewid ein system ynni, gan hyrwyddo swyddi â
sgiliau uchel a thwf economaidd glân wrth i ni ddarparu tuag at net-sero erbyn
2050.
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5.

TIRWEDD AC EFFEITHIAU GWELEDOL

5.1

Mae effeithiau tebygol y datblygiad ar gymeriad y dirwedd, nodweddion y dirwedd
ac elfennau o fewn ardal y datblygiad ac yn y cylch cyfagos wedi cael eu hasesu.
Effeithiau ar Elfennau o’r Dirwedd

5.2

Ni fyddai’r datblygiad arfaethedig yn effeithio prin ddim ar yr elfennau o’r dirwedd
sy’n rhan o gymeriad tirwedd Safleoedd A, B ac C. Byddai topograffi’r safle, patrwm
y caeau a waliau, coetiroedd, perthi a choed yn aros yr un fath at ei gilydd ar ôl
gosod yr araeau solar a’r seilwaith ategol. Byddai gwelliannau’n cael eu gwneud i
elfennau o’r dirwedd, drwy gynnal a chadw perthi a chau bylchau er mwyn gwella’r
sgrinio gweledol. Yn fwyaf arbennig, cynigir perthi newydd i’r gogledd o Safle A,
i’r gogledd ac i’r dwyrain o Safle B, i’r gogledd-ddwyrain o Safle C ac i gau o amgylch
y cysylltiad grid i’r gogledd o Fferm Blaenhiraeth. Byddai hyn yn arwain at enillion
net cyffredinol yn adnodd perthi’r safle. Byddai’r perthi presennol yn cael eu rheoli
er mwyn gwella sgrinio gweledol y paneli solar a’r ffensys diogelwch ac er mwyn
gwella cymeriad y dirwedd a bioamrywiaeth y safle. Gan ei bod yn hawdd tynnu’r
holl strwythurau sydd uwchben y ddaear i lawr, ynghyd â’r gosodiadau ar y ddaear
a’r seilwaith cysylltiedig, mae modd gwrthdroi unrhyw effeithiau ar elfennau o’r
dirwedd a fyddai’n deillio o’r datblygiad arfaethedig a dychwelyd y tir ar gyfer
defnydd amaethyddol ar ôl datgomisiynu’r safle.
Effeithiau ar Gymeriad y Dirwedd

5.3

Ni fyddai’r datblygiad arfaethedig yn cael llawer o effaith o safbwynt ffisegol ar yr
elfennau o’r dirwedd sy’n rhan o gymeriad y tirweddau daearegol, cynefinoedd
tirwedd, tirweddau hanesyddol neu dirweddau diwylliannol LANDMAP yn Safleoedd
A, B a C. Byddai’r effeithiau ar gymeriad y dirwedd felly’n deillio o ddylanwad
gweledol yr araeau solar ar agweddau gweledol a synhwyraidd LANDMAP gan
gynnwys y bryniau uwchlaw Llanelli, Dyffryn y Swistir a dyffryn Morlais. Gan nad
yw Safleoedd A, B ac C yn weladwy iawn o fewn 5km o’r safleoedd, byddai cymeriad
tirwedd yr ardaloedd agweddau LANDMAP yn bodoli at ei gilydd y tu allan i’r safle
â’r datblygiad arfaethedig yn ei le.
Effeithiau ar Amwynder Gweledol

5.4

Gellid cael cip ar y ffensys diogelwch a’r paneli solar uchaf uwchben perthi wrth
deithio ar hyd y ffordd ddiddosbarth rhwng y B4306, Cilddewi Uchaf, Fferm
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Blaenhiraeth a Choed Troserch yn union i’r dwyrain o Safle A ac C; ar y ffordd
ddiddosbarth rhwng Porth Dafen, Carn Hywel Isaf a’r A476, Heol Llannon, i’r de o
Safle C; ac wrth deithio ar hyd yr A476 uwch, Heol Llannon, i’r gorllewin o Safle B.
Byddai’r cipolygon hyn yn cael eu sgrinio ymhellach drwy waith arfaethedig i
atgyfnerthu’r perthi er mwyn gwella’r sgrinio gweledol.
5.5

Byddai’r araeau solar i’w gweld yn agos o lwybr troed cyhoeddus 33/54 rhwng Coed
Troserch, Coed Blaenhiraeth a Choed Gelliwernen yn nyffryn afon Morlais rhwng
Safleoedd A, B ac C. Fodd bynnag, nid yw’r llwybr troed cyhoeddus hwn yn cael ei
ddefnyddio’n aml iawn ac nid yw’r llwybr yn amlwg ar y ddaear mwyach yng
nghyffiniau Fferm Blaenhiraeth.

5.6

Ni fyddai Safleoedd A, B ac C yn weladwy o aneddiadau Hendy, Llangennech,
Dyffryn y Swistir na Horeb. Byddai ychydig o’r araeau solar yn Safle A i’w gweld
yn y pellter o Lannon sydd 1.6km i’r gogledd. At ei gilydd, oherwydd y pantiau a’r
bryniau, y perthi a’r coetir, dim ond o ffenestri llawr uchaf y ffermydd a’r eiddo
preswyl diarffordd sy’n union o amgylch y safleoedd y gellid gweld y paneli solar.
Byddai’r datblygiad arfaethedig yn dal yn breifat ac ni fyddai’n ymddangos yn
ormesol. Mae asesiad arall yn cael ei gynnal ar hyn o bryd, Asesiad o’r Effaith ar
Amwynder Gweledol Preswyl, er mwyn ystyried arwyddocâd effeithiau’r datblygiad
arfaethedig ar olygfeydd preifat o’r eiddo preswyl cyfagos. Fel rhan o'r amrywiad,
mae'r ymgeisydd wedi cytuno i gais y Cyngor i gael gwared ar y ddwy ardal o baneli
solar i'r gorllewin o Safle B ger yr A476 a fyddai'n lleihau'r effeithiau gweledol hyn.
Mae'r iard adeiladu dros dro ar gyfer Safle C hefyd yn cael ei hadleoli yn agosach
at yr is-orsaf arfaethedig

5.7

Nid oes datblygiadau solar ffotofoltäig mawr yng nghyffiniau Safleoedd A, B ac C
felly nid yw’n debygol y bydd effeithiau cronnus ar y cyd â safle arall, yn
ddilyniannol neu’n olynol.
Crynodeb

5.8

Byddai’r datblygiad solar ffotofoltäig arfaethedig yn arwain at rywfaint o niwed i
gymeriad y dirwedd ac i amwynder gweledol y tir ar Fferm Blaenhiraeth, Llanelli.
Er hyn, oherwydd tirffurf llechweddog y dyffryn, a’r coetir sydd o amgylch y safle,
a chan nad oes llawer o dderbynyddion neu gyfleoedd i weld y datblygiad
arfaethedig yn y dirwedd ehangach o olygfannau sy’n agored i’r cyhoedd, byddai’r
effeithiau ar y dirwedd a’r effeithiau gweledol i’w gweld mewn ardal fach iawn.
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6.

ECOLEG A GWARCHOD NATUR

6.1

Mae effeithiau tebygol y datblygiad ar ecoleg wedi cael eu hasesu.

Ni ellir

cadarnhau effeithiau ecolegol yn ystod y cam datgomisiynu gan ei bod yn anodd
iawn rhagfynegi’r cyfyngiadau ecolegol ar adeg datgomisiynu ar hyn o bryd. Nodir
y pwyntiau amlycaf isod.
6.2

Nododd yr arolwg ecolegol ystod o gynefinoedd ar/ger y safle, ond roedd llawer o’r
cynefinoedd hyn o werth ecolegol isel. Aseswyd y cynefinoedd yn y safle ac yn
agos ato fel rhai a oedd yn addas ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau nodedig a
gwarchodedig.

Roedd AGA/Ramsar Cilfach Tywyn, ACA Bae ac Aberoedd

Caerfyrddin a Gwarchodfa Natur Rhos Cefn Bryn yn agos at y safle ac roedd yr ACA
a’r AGA/Ramsar yn cael eu hystyried fel ardaloedd a oedd o fewn y parth dylanwad.
6.3

Nodwyd cyfanswm o 15 “Nodwedd Ecolegol Bwysig”: AGA/Ramsar Cilfach Tywyn,
ACA Bae ac Aberoedd Caerfyrddin, perthi, glaswelltir wedi’i led-wella, ffen,
nentydd/afonydd, coetir, ystlumod, pathewod, dyfrgwn, adar sy’n magu ar
gynefinoedd agored, adar sy’n magu ar gynefinoedd terfyn, adar sy’n gaeafu ar
gynefinoedd agored. Mae camau lliniaru ar gyfer moch daear ac ymlusgiaid wedi’u
cynnwys hefyd er mwyn cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol.

6.4

Ystyriwyd effeithiau yng ngham adeiladu’r prosiect ac yn y cam gweithredol.
Nodwyd mai prif ffynonellau’r effeithiau yn ystod y cam adeiladu oedd colli
cynefinoedd, darnio cynefinoedd, aflonyddu ar rywogaethau o ganlyniad i sŵn a
dirgryniad, diraddio cynefinoedd oherwydd llygredd neu waddodi llwch a
marwolaeth ddamweiniol rhywogaethau yn ystod gwaith adeiladu. Nodwyd llai o
effeithiau yn y cam gweithredol gan na fyddai llawer o weithgaredd ar y safle ar ôl
i’r gwaith adeiladu ddod i ben. Er hyn, bydd effaith colli neu addasu’r cynefin, a
fydd yn digwydd yn ystod y cam adeiladu, yn parhau i rai rhywogaethau drwy gydol
y cam gweithredol, a gallai gael effeithiau andwyol hirdymor. Byddai'r rhain yn cael
eu rheoli trwy Gynllun Rheoli Ecolegol Adeiladu a Chynllun Rheoli Tirwedd ac
Ecolegol. Ar y llaw arall, disgwylir y bydd gweithrediad hirdymor y safle o fudd i
rywogaethau a chynefinoedd eraill.

6.5

Roedd y prif effeithiau sy’n debygol o arwain at effeithiau andwyol sylweddol yn
gysylltiedig gan mwyaf â cholli cynefin (o ganlyniad i weithgareddau adeiladu),
effeithiau ar rywogaethau o ganlyniad i chwalu darnau bach o gloddiau, anifeiliaid
yn cael eu lladd yn ddamweiniol yn ystod y cam adeiladu, diraddio cynefinoedd o
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ganlyniad i lwch/dŵr ffo/gwrthdaro ac aflonyddu ar rywogaethau sy’n defnyddio
cynefinoedd cyfagos.
6.6

Roedd effeithiau’r cam gweithredol yn cael eu hystyried yn niwtral ar y cyfan, ond
nodwyd bod rhywfaint o ansicrwydd yn y casgliadau, yn enwedig yng nghyswllt
effeithiau andwyol y datblygiad ar adar sy’n nythu ar y ddaear. Nodwyd effeithiau
buddiol drwy greu perthi brodorol, toreithiog eu rhywogaethau ar y safle, a fydd yn
gwella cysylltedd ynghyd â darparu cynefin chwilio am fwyd a nythu/cysgodi i nifer
o wahanol rywogaethau.

6.7

Paratowyd Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg er mwyn amlinellu sut y bydd y safle’n
cael ei reoli ar ôl iddo gael ei adeiladu gyda’r bwriad o sicrhau’r gwerth ecolegol
mwyaf. Mae hyn yn cynnwys rheoli’r glaswelltir at ddibenion cadwraeth er mwyn
cynyddu ei amrywiaeth o rywogaethau a rheoli perthi er mwyn sicrhau’r gwerth
mwyaf i fywyd gwyllt. Mae gwelliannau eraill i’r safle yn cynnwys creu glaswelltir
twmpathog ar ochrau’r caeau i ddenu amrywiaeth o infertebratau, mamaliaid
bychain, ymlusgiaid, amffibiaid, ystlumod ac adar.

6.8

Drwy weithredu’r camau lliniaru’n llwyddiannus gellir lleihau’r effeithiau andwyol ar
y nodweddion ecolegol a nodwyd i lefel anarwyddocaol i raddau helaeth.
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7.

HYDROLEG A CHYFLWR Y DDAEAR

7.1

Rydym wedi asesu effeithiau tebygol y datblygiad ar hydroleg a chyflwr y ddaear,
yn enwedig yr effaith bosibl ar y cyrsiau dŵr sy’n derbyn a’u cynefinoedd. Mae’r
prif bwyntiau i’w gweld isod.

7.2

Mae’r safle’n cynnwys tir âr a thir sy’n cael ei bori gan wartheg, ac mae’n cael ei
ddraenio gan ffosydd a chyrsiau dŵr sy’n llifo i brif afonydd. Mae’r ffermio âr yn
cynnwys gweithgareddau fferm arferol, megis cynaeafu a chyfnodau dilynol lle
mae’r pridd yn noeth ac yn agored i erydiad yn ystod tywydd gwlyb. Gall gwartheg
hefyd greu ardaloedd sathredig ac achosi i silt redeg i’r cyrsiau dŵr sy’n derbyn.

7.3

Mae effeithiau arwyddocaol tebygol y fferm solar, ar ôl iddi gael ei chwblhau, yn
rhai buddiol, ac yn cynnwys llai o risg y bydd silt yn cael ei gario o’r safle, gwell
nodweddion llif (h.y. mwy unffurf) yn y cyrsiau dŵr sy’n derbyn a dŵr ffo o ansawdd
gwell. Mae risg uchel y bydd silt yn cael ei gario o’r safle yn ystod y gwaith adeiladu,
oherwydd gall traffig ddifrodi’r llystyfiant a’r priddoedd a gallai hynny achosi i silt
gael ei gario o’r safle. Gallai hyn fod yn waeth os bydd y gwaith yn cael ei wneud
mewn tywydd gwlyb.

7.4

Bydd yn ofynnol i’r Contractwr baratoi Cynllun Rheoli Amgylcheddol manwl ar gyfer
y Gwaith Adeiladu. Bydd y cynllun hwn yn cael ei adolygu a’i gymeradwyo gan yr
awdurdod cynllunio lleol

7.5

Rhaid i’r CEMP gynnwys mesurau ar gyfer paratoi a gweithredu’r safle, a fydd yn
lleihau’r risg y bydd silt a gwastraff yn cyrraedd y cyrsiau dŵr sy’n derbyn, yn ystod
y gwaith adeiladu ac yn ystod y cyfnod cyn i’r llystyfiant sefydlu.

7.6

Rhoddir sylw yn y contract i waith paratoi, hadu a diogelu er mwyn annog llystyfiant
cynnar.

7.7

Bydd y mesurau hyn yn amddiffyn y cyrsiau dŵr sy’n derbyn rhag effeithiau
andwyol o ganlyniad i’r gwaith, ac ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau byddant yn gwella
cyflwr y cyrsiau dŵr sy’n derbyn.

7.8

Fydd y mesurau lliniaru a gynigir fel rhan o'r datblygiad yn gwella cyflwr y cyrsiau
dŵr sy’n derbyn, a gwella amodau ar gyfer y safleoedd dynodedig a’r cynefin i
ddyfrgwn.
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7.9

Pan fydd y fferm solar wedi cael ei chwblhau bydd yn dod yn hafan i fywyd gwyllt
a bydd yn gwella bioamrywiaeth yn yr ardal ac mewn ardaloedd yn nes i lawr yr
afon, fel y dangoswyd ar ffermydd solar eraill sy’n sicrhau gwelliannau a budd
cymedrol.
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ATODIAD 1:
CYNLLUN ARFAETHEDIG
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