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PWYLLGOR CYNLLUNIO 
20 EBRILL 2022 

                                                               
EITEM YCHWANEGOL 

 
ADRODDIAD GAN Y PENNAETH CYNLLUNIO, GWARCHOD Y CYHOEDD A GWASANAETHAU CEFN GWLAD 

 

FFERM WYNT AWEL Y MÔR - PROSIECT ISADEILEDD SYLWEDDOL 
CENEDLAETHOL  

 
ADRODDIAD YN CEISIO CYMERADWYAETH I GYFLWYNO ADRODDIAD 

EFFAITH LLEOL A SYLWADAU FFURFIOL I’R AROLYGIAETH GYNLLUNIO O 
DAN BWERAU DIRPRWYEDIG 

 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 

1.1 Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi derbyn hysbysiad gan RWE Renewables and partners (y datblygwr) o’u 
bwriad i gyflwyno cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu (GCD) ar gyfer fferm wynt ar y môr Awel y Môr i’r 
Arolygiaeth Gynllunio ar 20 Ebrill 2022.  

1.2 Unwaith y bydd cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu yn ddilys, bydd awdurdodau lleol ac ymgyngoreion 
eraill a effeithir yn cymryd rhan mewn ymgynghoriad ffurfiol ar y cais.   

1.3 Oherwydd maint y datblygiad arfaethedig, ymgynghorir â saith awdurdod cynllunio lleol Gogledd Cymru.  

1.4 Fel awdurdod lleol yr effeithir arno, gwahoddir Cyngor Sir Ddinbych i gyflwyno sylwadau ffurfiol ar y cais a 
chyflwyno Adroddiad ar yr Effaith Leol, a bydd gan y Cyngor bump wythnos i ymateb i’r ymgynghoriad.   

1.5 Yn unol â Chynllun Dirprwyo’r Cyngor, mae angen penderfyniad y pwyllgor cynllunio ar gyfer sylwadau ar 
geisiadau o’r natur hwn.   

1.6 Fodd bynnag, ni chynhelir cyfarfod pwyllgor cynllunio ym mis Mai oherwydd etholiadau’r Cyngor lleol, 
oherwydd amseriad cyflwyno’r cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu, mae’n bosibl na fydd y Cyngor mewn 
sefyllfa i dderbyn cymeradwyaeth y pwyllgor o fewn yr amserlenni ymgynghori statudol.    

1.7 Felly, mae’r adroddiad hwn yn gofyn am gymeradwyaeth Aelodau i gyflwyno sylwadau ar y cais GCD a 
chyflwyno Adroddiad ar yr Effaith Leol o dan bwerau dirprwyedig, mewn ymgynghoriad â Chynghorwyr Ward 
yr effeithir arnynt, yr Aelod Arweiniol Cynllunio a Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio.    

2. CEFNDIR 

2.1 Mae Fferm Wynt Awel y Môr yn Brosiect Isadeiledd Sylweddol Cenedlaethol.  

2.2 O dan Ddeddf Cynllunio 2008, cyflwynir caniatâd am Brosiectau Isadeiledd Sylweddol Cenedlaethol drwy 
Orchymyn Caniatâd Datblygu (offeryn statudol) yn hytrach na chaniatâd cynllunio.   

2.3 Cyflwynir ceisiadau am Orchmynion Caniatâd Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio i gael eu hasesu gan yr 
Arolygiaeth Gynllunio, a bydd Ysgrifennydd Gwladol perthnasol y DU yn gwneud penderfyniad yn eu cylch.    

2.4 Mae’n bosibl y bydd aelodau yn cofio bod fferm wynt ar y môr arfaethedig yn destun ymgynghoriad cyn 
ymgeisio statudol o Awst i Hydref 2021.   

2.5 Cafodd yr ymateb i’r ymgynghori cyn ymgeisio ei drafod yn y Pwyllgor Cynllunio ym mis Hydref.  Yn y 
cyfarfod hwn, roedd yr Aelodau wedi mynegi pryderon gyda’r gwaith ar y tir ac yn arbennig yr effaith ar gwrs 
golff y Rhyl a’r cynnig i adeiladu is-orsaf newydd ar safle maes glas amaethyddol, yn hytrach nag ar safle a 
gysylltir yn well â’r datblygiadau is-orsaf presennol.   

2.6 Er gwybodaeth, mae ymateb terfynol y Cyngor i’r ymgynghoriad cyn ymgeisio ynghlwm fel Atodiad 1. 
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2.7 Mae’r datblygwr wedi cynghori eu bod wedi gwneud newidiadau i’r datblygiad mewn ymateb i ymgynghoriad 
cyn ymgeisio, fodd bynnag, cyn cyflwyno’r cais GCD, ni all swyddogion gadarnhau faint o newidiadau a 
wnaed ar hyn o bryd.    

3. CYNNIG FFERM WYNT AR Y MÔR AWEL Y MÔR 

3.1 Mae’r datblygwr yn cynnig fferm wynt newydd oddi ar arfordir Gogledd Cymru.   

3.2 Byddai’r fferm wynt arfaethedig wedi’i lleoli oddi ar arfordir Gogledd Cymru rhwng Bae Colwyn a 
Llanfairfechan.  Byddai’r cynllun i’r gorllewin o’r fferm wynt bresennol, Gwynt y Môr.  

3.3 Bydd gwaith cysylltiedig ar y tir, gan gynnwys cebl foltedd uchel tanddaearol ac is-orsaf newydd yn rhan o’r 
cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu.  

3.4 Cynghorir aelodau y bwriedir cwblhau’r holl waith ar y tir o fewn Sir Ddinbych.   

3.5 Y lleoliad arfaethedig yw lle mae’r cebl yn cyrraedd y tir.  Y lleoliad arfaethedig ar gyfer y safle lle mae’r cebl 
yn cyrraedd y tir yw Cwrs Golff y Rhyl.   

3.6 Cynigir gosod is-orsaf newydd ar dir amaethyddol i’r gorllewin o Barc Busnes Llanelwy.  

3.7  Bwriedir gosod cebl tan ddaear foltedd uchel o’r lleoliad arfaethedig yng nghwrs golff Y Rhyl yn arwain at yr 
is-orsaf newydd ar dir i’r gorllewin o Barc Busnes Llanelwy.   

3.8 Cynigir gosod cebl tanddaearol arall a gwneud gwaith cysylltiedig arall er mwyn cysylltu’r is-orsaf newydd 
gyda’r is-orsaf Grid Cenedlaethol presennol ym Modelwyddan, sydd wedi’i leoli i’r de o Ffordd Glascoed.    

3.9 Mae’r datblygiad arfaethedig yn cynnwys datblygiadau ategol, megis cyfansoddion adeiladu, ardaloedd 
storio, ffyrdd a mynediad newydd i gerbydau ar y safle lle mae’r cebl yn cyrraedd y tir, ar hyd coridor y cebl 
ac ar safle’r is-orsaf.   

4. SYLWADAU FFURFIOL 

4.1 Gwahoddir y Cyngor i wneud sylw ar fanteision y cynnig datblygu.  Mae sylwadau yn gallu cynnwys 
ystyriaethau cynllunio materol mae’r Cyngor yn dymuno eu cyflwyno at sylw’r Arolygiaeth Gynllunio ac mae’n 
bosibl y bydd y Cyngor yn dymuno cefnogi neu wrthwynebu’r cynnig yn ffurfiol.    

4.2 Mae’r Adroddiad Effaith Lleol yn gallu cael ei ddefnyddio i lywio unrhyw sylwadau y dymuna’r Cyngor eu 
codi.  

5. ADRODDIAD EFFAITH LLEOL 

5.1 Bydd awdurdodau cynllunio lleol yr effeithir arnynt yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno Adroddiad ar yr Effaith 
Leol. 

5.2 Mae’r Adroddiad ar yr Effaith Leol yn adroddiad ysgrifenedig sy’n manylu effaith bosibl y datblygiad 
arfaethedig ar unrhyw ran o ardal yr awdurdod, yn seiliedig ar eu gwybodaeth leol a thystiolaeth gadarn o 
faterion lleol a dylai restru’r effeithiau a’u pwysigrwydd perthnasol.  

5.3 Bwriad yr Adroddiad ar yr Effaith Leol yw i roi barn ffeithiol, gwrthrychol o effeithiau’r datblygiad arfaethedig 
ar yr ardal dan sylw.   Dylai’r effeithiau gael eu cyflwyno o ran eu heffeithiau cadarnhaol, niwtral a negyddol.    

5.4 Mae’r adroddiad ar wahân i unrhyw sylwadau y gall awdurdod lleol eu gwneud ar haeddiant cais.   Gall 
awdurdod lleol neu Gynghorydd unigol gyflwyno sylw ar wahân ar haeddiant cais.   

5.5 Gall yr Adroddiad ar yr Effaith Leol dynnu sylw at faterion a godwyd gyda’r awdurdod cynllunio lleol gan 
bartïon neu grwpiau cymunedol â diddordeb, os bydd yr awdurdod yn ystyried y materion hynny yn faterion 
cynllunio yn unig y dylid eu cynnwys yn yr adroddiad.     

5.6 Wrth gyflwyno Adroddiad ar yr Effaith Leol, nid yw’n ofynnol i’r awdurdod lleol gynnal ei ymgynghoriad ei hun 
gyda’r gymuned.    

5.7 Gan nad yw’r cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio eto, nid yw’r Adroddiad ar yr Effaith Leol wedi’i 
gwblhau adeg llunio’r adroddiad hwn.  
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5.8 Fodd bynnag, mae’r datblygwr wedi cytuno i gynnwys cost ymgynghorydd tirlun annibynnol i gynnal 
gwerthusiad o effaith yr is-orsaf ar y tir arfaethedig i lywio asesiad y Cyngor o’r effaith ar gymeriad i dirlun ac 
amwynder gweledol o ran buddion Sir Ddinbych. Yn unol â hynny, cafodd Land Use Consultants Ltd eu 
comisiynu i gynnal Adolygiad is-orsaf ar y tir ac mae copi ynghlwm fel Atodiad 2 i’r adroddiad hwn er 
gwybodaeth i Aelodau.   

6. PENDERFYNIAD 

6.1 Gofynnir am gymeradwyaeth y Pwyllgor i Swyddogion gyflwyno sylwadau ac Adroddiad ar yr Effaith Leol i’r 
Arolygiaeth Gynllunio o dan bwerau dirprwyedig, mewn ymgynghoriad â’r Aelodau.   

6.2 Byddai Swyddogion yn awgrymu bod y sylwadau ysgrifenedig drafft ac Adroddiad ar yr Effaith Leol yn cael 
eu dosbarthu gyda Chynghorwyr Ward, Aelod Arweiniol Cynllunio a Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer 
ystyriaeth cyn cyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio.  

6.3 Felly, gofynnir i’r aelodau ystyried y penderfyniadau canlynol: 

 Dirprwyo cymeradwyaeth i gyflwyno sylwadau ar y cais GCD a chyflwyno Adroddiad ar yr Effaith 
Leol o dan bwerau dirprwyedig, mewn ymgynghoriad â Chynghorwyr Ward yr effeithir arnynt, yr 
Aelod Arweiniol Cynllunio a Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio.   

 

Emlyn Jones    
Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad
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Atodiadau: 
 
Atodiad 1 - Ymateb Cyngor Sir Ddinbych i ymgynghoriad y datblygwr cyn ymgeisio 
Atodiad 2 - Adolygiad is-orsaf ar y tir (gwerthusiad ymgynghorydd tirlun annibynnol) 
 


