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Yn bresennol
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1. Croeso
Croesawodd y cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod.
2. Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Ceri Stephens, Cyng. James Powell a Cyng. Roy Gardner.
3. Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol a materion sy’n codi
Roedd cofnodion y cyfarfod diwethaf wedi'u cymeradwyo gan y grŵp ar e-bost ers y cyfarfod
diwethaf.
Arolwg Fay Jones AS
•

•

Rhoddodd AD ddiweddariad i'r grŵp ar ganlyniadau'r arolwg a gynhaliwyd gan Fay Jones AS.
Dosbarthwyd 230 o daflenni o fewn radiws o 5km i safle Garn Fach. Derbyniwyd 27 yn ôl.
Dywedodd 77% eu bod yn gefnogol i Garn Fach, roedd 19% yn gwrthwynebu, a 4% yn
ddifater.

•

Nid oedd unrhyw faterion eraill yn codi.

•

Cynigiodd NV fod y cofnodion yn gofnod cywir o'r cyfarfod, ac eiliwyd gan RP.

4. Diweddariad ar y prosiect: Simon Morgan
•

Roedd EDF Renewables wedi bwriadu cyflwyno'r cais cynllunio ar gyfer Garn Fach ar
ddiwedd 2021. Cafodd hyn ei ohirio oherwydd i CADW ac Ymddiriedolaeth Archeolegol
Clwyd-Powys godi pryderon ynghylch y gwaith geoffisegol a gofyn i EDF Renewables gynnal
gwaith ffosio arbrofol. Cloddiodd ymgynghorwyr EDF Renewables saith ffos, ni ddaethpwyd
o hyd i unrhyw beth o werth archeolegol.
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Prin mae cynllun y safle wedi newid yn dilyn yr ymgynghoriad statudol, mae 17 tyrbin,
149.9m i uchder pen y llafnau. Nid yw lleoliad ffisegol y tyrbinau a'r holl seilwaith arall wedi
newid heblaw am ychydig o newid i gynllun y trac mewnol sy'n welliant, gan leihau hyd y
trac mewnol tua 1km.
Y Cais DAC
•

•

Mae'r Datganiad Amgylcheddol (DA) wedi ei gwblhau a bydd y cais yn cael ei gyflwyno i
Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yr wythnos nesaf.

•

Bydd y cais yn cynnwys: DA cyfrol 1 (datganiad ysgrifenedig), DA cyfrol 2 (ffigurau), DA cyfrol
3 (atodiadau technegol), adroddiad ymgynghori cyn ymgeisio, datganiad cynllunio, a
datganiad dylunio a mynediad.

•

Unwaith y bydd y cais DAC yn cael ei gyflwyno i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd
Cymru, bydd yn cael ei ddilysu Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.

•

Bydd arolygydd yn cael ei benodi ar gyfer y prosiect a fydd yn penderfynu sut y bydd y cais
yn cael ei archwilio, boed hynny drwy gynrychioliadau ysgrifenedig, gwrandawiadau neu
ymchwiliad cyhoeddus. Disgwylir y bydd yr archwiliad yn cael ei gynnal trwy wrandawiadau
gan fod ymwybyddiaeth dda o'r prosiect ymhlith rhanddeiliaid.

•

Mae'n ddefnyddiol i'r arolygydd os yw EDR Renewables yn rhoi Datganiadau Tir Comin ar
waith gyda rhanddeiliaid allweddol i sicrhau bod problemau’n cael eu lleihau. Mae hyn yn
helpu'r broses archwilio i fod yn symlach. Mae EDF Renewables wedi ymgysylltu'n
gadarnhaol iawn â swyddogion Cyngor Sir Powys ac mae Datganiad Tir Comin yn cael ei
gwblhau gyda Chyngor Sir Powys. Mae EDF Renewables wedi dechrau edrych ar Ddatganiad
Tir Cyffredin gyda CNC, ac yn ceisio cael un yn ei le gyda CADW.

•

Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru fydd yn cynnal pob ymgynghoriad ar y cais
DAC. Bydd yr holl wybodaeth ar gael trwy borth Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd
Cymru. Bydd EDF Renewables yn rhoi’r wybodaeth ar wefan Garn Fach. Bydd y cais llawn ar
gael ar ffyn USB.

•

Bydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn ysgrifennu at ymgyngoreion
statudol. Gall unigolion ysgrifennu at Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru i
wneud sylwadau a hysbysu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru os hoffen nhw
fod yn rhan o wrandawiad ar bwnc penodol.

•

Bydd Cadno yn hysbysu rhanddeiliaid a phobl sydd wedi gofyn am gael y wybodaeth
ddiweddaraf i'w hysbysu bod y broses wedi dechrau.

Y Cais Tir Comin
•

Yn ogystal â'r prif gais DAC mae EDF Renewables (ar ran y perchennog tir) yn gwneud cais Tir
Comin eilaidd i ddadgofrestru llain 300m o dir yng ngogledd y safle. Bydd tir cyfnewid yn cael
ei ddarparu sy'n fwy na'r tir a ryddheir, gan gynyddu maint cyffredinol y comin. Mae EDF
Renewables wedi ymgysylltu’n gadarnhaol iawn â’r Gymdeithas Mannau Agored, Cyngor Sir
Powys, CNC a CADW ynglŷn â hyn.

•

EDF Renewables fydd yn cynnal yr ymgynghoriad ar y cais Tir Comin. Ar 4 Mawrth bydd
hysbysiad yn cael ei roi yn y Powys County Times yn hysbysu pobl sut y gallan nhw ymateb.

C. Sut fydd yn digwydd yn y broses gwrandawiadau?
Disgwylir y bydd yn digwydd mewn lleoliadau lleol. Fferm Wynt Ogwr Uchaf yn ne Cymru yw’r unig
gais sydd wedi mynd drwy’r broses DAC newydd, a gan fod hyn wedi digwydd yn ystod y pandemig,
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cynhaliwyd popeth yn rhithiol. Mae’n debygol y bydd archwiliad Garn Fach yn cael ei gynnal drwy
wrandawiadau. Bydd EDF Renewables yn cyflwyno’r cais i’r arolygydd heb groesholi, ac os oes
gwahaniaeth barn gallai’r arolygydd benderfynu archwilio’r materion hyn dan groesholi.
Yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio
•

Dychwelwyd 450 darn o wybodaeth. Mynegodd 420 farn bendant: 62% yn cefnogi, 30%
ddim yn cefnogi, 8% yn ansicr.

•

Bydd llawer o bobl wedi clywed am y prosiect yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf a'r ddau
ymgynghoriad anffurfiol, ac wedi deall effaith y prosiect.

•

Cytunodd y grŵp fod ymgynghoriad ar-lein wedi helpu i gael nifer dda o ymatebion.

C. Sut mae'r ystadegau hynny'n cyd-fynd â'r patrwm ar gyfer datblygiadau ffermydd gwynt? A yw
hyn yn sylweddol fwy o gefnogaeth nag yn y gorffennol?
Ymddengys bod mwy o gefnogaeth yn yr ardal i Garn Fach nag i brosiectau tebyg blaenorol. Mae’n
debygol bod safbwyntiau wedi newid oherwydd bod agenda’r hinsawdd yn fwy gweladwy,
effeithiau’n cael eu teimlo’n fwy lleol, ac mae’r ffaith bod ynni adnewyddadwy yn rhan o’r ateb i’r
argyfwng newid hinsawdd yn cael ei dderbyn yn fwy. Mae EDF Renewables wedi gwneud gwaith
trylwyr o ymgysylltu dros gyfnod hir iawn.
C. A fu unrhyw symudiad o ran dosbarthiad rhwydwaith?
Mae EDF Renewables wedi sicrhau cysylltiad grid â'r Grid Cenedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru yn
cynnal adolygiad cyfannol o rwydweithiau trydan a nwy a fydd yn adrodd tua diwedd yr haf.
C. Fel rhan o'r cytundeb Parth Twf mae Powys wedi cynnal astudiaeth hydrogen, a'r potensial i ynni
gwynt gynhyrchu hydrogen.
Derbyniodd Dulas, a gynhyrchodd y Datganiad Amgylcheddol ar gyfer Garn Fach, arian gan
Lywodraeth Cymru i edrych ar gynhyrchu hydrogen ac mae EDF Renewables wedi cytuno y gallan
nhw ddefnyddio Garn Fach fel achos prawf. Mae gan EDF Energy adran Hydrogen bwrpasol. Mae EDF
Renewables yn chwilio am hydrogen gwyrdd sy’n cael ei gynhyrchu o asedau adnewyddadwy, nid
hydrogen llwyd neu las.
5. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Cytunodd y grŵp i gyfarfod ym mis Mai pan fydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn
dechrau’r broses yn ffurfiol.
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