Fferm Wynt
Garn Fach
Wind Farm

Cyflwyno Fferm Wynt Garn Fach
Yn adeiladu dyfodol cynaliadwy gyda phŵer gwynt a thechnolegau
adnewyddadwy eraill, mewn partneriaeth â chymunedau lleol.

Yn falch o fuddsoddi yng Nghymru a’i chymunedau.
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Dyma gyflwyno
Fferm Wynt Garn Fach
Gan weithio gyda 14 o deuluoedd lleol sy’n ffermio a
rheoli’r tir, ac yn berchen arno, mae EDF Renewables
(EDF R) wedi bod yn ymchwilio i’r potensial o sefydlu
fferm wynt ar dir i’r de o’r Drenewydd.
Cafodd y safle ei ystyried yn wreiddiol ar gyfer fferm
wynt gan ddatblygwr gwahanol beth amser yn ôl,
ond ni aeth y cynllun – a elwid yn Llaithddu bryd
hynny – yn ei flaen. Mae EDF R wedi ailddyfeisio’r
cynllun ac wedi gwneud gwelliannau sylweddol ac
addewidion i’r gymuned.
Ar ôl ystyried cyngor yr arolygydd cynllunio, cynigir
llai o dyrbinau bellach, ac mae tyrbinau yn ne’r safle
wedi cael eu tynnu allan yn gyfangwbl. Mae cynllun
y tyrbinau wedi cael ei addasu er mwyn lliniaru
pryderon ynghylch y dirwedd a’r effaith weledol
oedd ynghlwm â’r cynllun gwreiddiol.

Ffin y Safle
Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint a chronfa ddata’r Goron 2020
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Garn Fach mewn rhifau

Tyrbinau: hyd
Uchder: hyd

at 22

at 149.9 m

Capasiti’r tyrbinau: tua

5 MW yr un

Cyfanswm y capasiti: hyd

at 110 MW

Cynhyrchu digon o drydan ar gyfer 66,000
cartref bob blwyddyn1

Arbed 110,000 tunnell o allyriadau carbon
deuocsid bob blwyddyn2

14 teulu lleol sy’n ffermio
yn bartneriaid yn y prosiect
Cronfa budd i’r gymuned: £5,000 y MW
a allai olygu hyd at £550,000 per year
Ffactorau llwytho yn seiliedig ar y cyfartaleddau treigl pum mlynedd ar sail cyfluniad sefydlog
gan ddefnyddio ‘Crynodeb o Ystadegau Ynni y DU’ Gorffennaf 2019.

1

2

Yn seiliedig ar ffigyrau trosi a ddarparwyd gan BEIS a Chrynodeb o Ystadegau Ynni y DU.

Ffin y Safle

Lleoliad Tyrbin Dangosol

Atgynhyrchwyd o ddata map digidol yr Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron 2013.
Cedwir pob hawl. Rhif trwydded 100059809.
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Datblygu’r prosiect
Pan fo fferm wynt yn cael ei chynnig, mae Asesiad cynhwysfawr o’r Effaith Amgylcheddol yn cofnodi amodau
amgylcheddol sylfaenol y safle arfaethedig ac yn asesu sut y caiff y rhinweddau hynny eu heffeithio gan
adeiladu, gweithredu a dadgomisiynu’r fferm wynt.
Mae arolygon ecolegol helaeth yn cael eu cynnal er mwyn
nodi cynefinoedd lleol a’r rhywogaethau sy’n byw ar y safle
neu’n teithio ar ei draws. Caiff canlyniadau’r astudiaethau
hyn, yn ogystal â gwybodaeth amgylcheddol arall fel
cyflymderau gwynt, sŵn cefndirol, asesiadau o’r dirwedd ac
asesiadau gweledol, eu defnyddio i benderfynu ar gynllun
terfynol y tyrbinau.
Cynhelir astudiaeth trafnidiaeth a mynediad er mwyn
asesu’r llwybrau gorau ar gyfer cerbydau adeiladu ac i
ddod â rhannau o dyrbinau i’r safle, a pha addasiadau i
briffyrdd – os o gwbl – fydd eu hangen. Mae ffordd osgoi’r
Drenewydd yn gwella mynediad i’r ardal yn fawr. Byddwn
yn rheoli cludo’r tyrbinau drwy ymgynghori â’r heddlu.
Mae’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol hefyd yn ystyried
nifer o faterion eraill, gan gynnwys pa fath o effaith y
gellid ei chael ar ddefnydd hamdden neu ddefnydd arall o’r
safle, yn enwedig yn ystod y cyfnod adeiladu, sut y gellid
lliniaru unrhyw effaith ar hawliau tramwy, sut i ddiogelu
asedau archeolegol a threftadaeth ddiwylliannol y safle, ac
ystyriaethau daeareg a hydroleg.
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Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys llwybrau mynediad,
isbwerdy, unedau storio batri, cwt adeiladu dros dro, pyllau
benthyg, polyn meteorolegol parhaol, newidyddion allanol,
a cheblau o dan ddaear.
Mae EDF R wrthi’n gwneud cais swyddogol i gysylltu â’r
grid. Ar hyn o bryd, nid yw’r mannau cysylltu na llwybr y
grid yn hysbys. Bydd mwy o fanylion am hyn yn hysbys yn
ystod 2020 a byddan nhw’n cael eu rhannu’n gyhoeddus
yn ystod y cyfnod ymgynghori cyn y cais yn yr haf, fydd yn
cynnwys arddangosfa i’r cyhoedd.
Bydd yr holl wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd ei gweld a
gwneud sylwadau amdani yn ystod y cyfnod ymgynghori
cyn y cais, yn ogystal â’r Dogfennau Asesiad o’r Effaith
Amgylcheddol.
Y nod cyffredinol yw creu cynllun o dyrbinau fydd yn
cael yr effaith leiaf ar yr amgylchedd, ond yn cynhyrchu
cymaint o ynni adnewyddadwy â phosibl ar y safle.

10/01/2020 10:42

Newid Hinsawdd, polisi a chynllunio
Mae polisi’r Llywodraeth ar lefel leol, genedlaethol a byd-eang yn newid yn gyflym er mwyn mynd i’r afael
â bygythiad newid hinsawdd.

Mae dadgarboneiddio yn golygu bod rhaid inni leihau
ein defnydd o danwyddau ffosil a chynyddu faint o ynni
adnewyddadwy a charbon isel sy’n cael ei gynhyrchu.
Targed Llywodraeth Cymru yw bod Cymru yn cynhyrchu
70% o’i defnydd trydan o ynni adnewyddadwy erbyn 2030
ac yn lleihau allyriadau carbon o leiaf 95% erbyn 2050.
Mae system gynllunio Cymru wedi newid. Llywodraeth
Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad cynllunio terfynol,
ar gyngor arolygydd cynllunio annibynnol. Nid Cyngor
Sir Powys fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol, ond
caiff barn yr awdurdod lleol fel ymgynghorai statudol ei
hystyried. Mae EDF R yn ymgysylltu â Chyngor Powys, gan
ofyn am fewnbwn ac adborth, er mwyn sicrhau y gellir
datblygu’r prosiect mewn ffordd mor sensitif â phosibl.

Mae ynni gwynt ar y tir ymysg y mathau rhataf o
gynhyrchu trydan carbon isel ar raddfa fawr yn y DU
bellach, gan helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.
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Cymuned
Mae EDF R wedi ymrwymo i ddarparu buddion lleol a gweithio mewn partneriaeth gyda chymunedau lleol.

£5,000 fesul megawat fydd cronfa budd cymunedol Garn
Fach, a allai fod hyd at £550,000 bob blwyddyn mae’r
fferm yn weithredol. Y gymuned fydd yn penderfynu pa
achosion da lleol fydd yn elwa o’r arian.
Yn unol ag arfer da EDF R, ac er mwyn cwrdd â tharged
Llywodraeth Cymru sy’n nodi y dylai elfen o berchnogaeth
leol fod yn rhan o brosiectau ynni adnewyddadwy, rydyn
ni’n archwilio ffyrdd y gall y gymuned fod yn rhan o
Garn Fach.
Mae nifer o fusnesau lleol ym Mhowys eisoes yn cyflenwi’r
diwydiant ynni adnewyddadwy. Byddwn ni’n sicrhau bod
Garn Fach yn darparu cytundebau i gyflenwyr lleol. Mae
EDF R yn aelod o Siambr Fasnach Canolbarth Cymru a
byddwn ni’n gweithio gyda nhw i sicrhau y gall busnesau
lleol gyrchu cyfleoedd i gael cytundebau.
Fel rhan o’r broses ymgysylltu byddwn ni’n sefydlu grŵp
cyswllt cymunedol i rannu gwybodaeth ynghylch y fferm
wynt ac ymateb i ymholiadau.
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Beth sy’n digwydd nawr?
Ym mis Ionawr, hysbysodd EDF R yr arolygiaeth gynllunio o’i fwriad i gyflwyno cais cynllunio, cyflwynodd
adroddiad cwmpasu, a chynhaliodd ddiwrnodau gwybodaeth yn lleol.
Ymysg y camau nesaf:

•	Rhagor o ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid
lleol, gan gynnwys ymgynghoriad cyhoeddus cyn y
cais a chyhoeddi’r Datganiad Amgylcheddol.
•	Adolygiad o’r cynllun yn seiliedig ar yr adborth
a dderbynnir gan y gymuned leol a rhanddeiliaid
arbenigol.
•	Cyflwyno’r Cais Cynllunio i’r arolygiaeth gynllunio
tua diwedd 2020.
•	Bydd yr arolygydd cynllunio annibynnol yn
archwilio’r cais - a bryd hynny efallai bydd
gwrandawiad neu ymchwiliad - sy’n rhoi cyngor
ac argymhellion i Weinidog Llywodraeth Cymru
(yn gynnar yn 2021).
•	Penderfyniad gan Weinidog Llywodraeth Cymru.
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Ynglŷn ag EDF Renewables

Mae EDF Renewables yn rhan o un o gwmnïau trydan mwyaf
y byd ac mae ein buddsoddiad a’n harloesedd yn y DU yn
lleihau costau i gwsmeriaid ac yn dod â buddion sylweddol i
gymunedau. Gyda ein portffolio gweithredol o 36 fferm wynt
ac unedau storio batri (gyda chyfanswm o bron i 1GW) rydyn
ni’n darparu trydan carbon isel, fforddiadwy newydd yn y DU
y mae mawr angen amdano. Rydyn ni’n rhedeg dwy fferm
wynt yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn gobeithio datblygu
mwy o brosiectau ynni adnewyddadwy yma.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch
garn.fach@edf-re.uk
ac am y newyddion diweddaraf am y prosiect ewch i
www.edf-re.uk/our-sites/garn-fach

Fferm Wynt
Garn Fach
Wind Farm

Argraffwyd ar papur wedi ailgylchu gan wasg Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth.
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