
Ymgynghoriad cyhoeddus ar 
newid arfaethedig i’r gwaith 
cynllunio yn Hinkley Point C

Gwanwyn 2019 

  

Beth sy’n cael ei gynnig? 
Rydym yn cynnig cyflwyno cais i’r Ysgrifennydd 
Gwladol am “newid sylweddol” i Orchymyn 
Cydsyniad Datblygu Hinkley Point C er mwyn 
dileu’r gofyniad i osod system atal pysgod 
acwstig yn Hinkley Point C.

Mae angen dŵr oeri o Bridgewater Bay er mwyn gweithredu 
Hinkley Point C. Mae’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yn 
cynnwys amryw o fesurau i warchod pysgod a chreaduriaid 
morol eraill rhag y system dŵr oeri. Roedd y rhain yn cynnwys 
system atal pysgod acwstig sy’n cynnwys sain dan y dŵr i atal 
pysgod sy’n gallu clywed rhag mynd yn agos at y system  
sugno dŵr.

Mae’r mesurau eraill y mae’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 
wedi’u cynnwys er mwyn gwarchod pysgod yn cynnwys 
pennau sugno, wedi’u dylunio i arafu’r dŵr er mwyn lleihau’r 
siawns o bysgod yn mynd i’r system, a system achub a 
dychwelyd pysgod, wedi’i dylunio i ddychwelyd pysgod a 
chreaduriaid morol eraill yn ôl i Bridgewater Bay. Bydd y 
mesurau hyn, nad yw’r newid arfaethedig yn effeithio arnynt, 
yn cael eu gosod a byddant yn rhan o ddyluniad y system dŵr 
oeri a gymeradwywyd gan y rheoleiddwyr. Hinkley Point C yw’r 
orsaf bŵer gyntaf yn yr ardal i gael mesurau gwarchod pysgod.

Rydym yn gofyn i bobl am eu barn ynghylch y newid 
arfaethedig i ddileu’r gofyniad i osod system atal pysgod 
acwstig o Orchymyn Cydsyniad Datblygu Hinkley Point C. 
Bydd yr ymgynghoriad hwn yn para am naw wythnos o ddydd 
Mawrth 2 Ebrill tan ddydd Mawrth 4 Mehefin 2019.

Pam newid? 
Dyma’r prif resymau am y newid hwn:

Amgylchedd: mae prif gynghorydd Llywodraeth y DU ar 
bysgodfeydd sef Canolfan yr Amgylchedd, Pysgodfeydd 
a Gwyddor Acwafeithrin (Cefas), wedi cynnal astudiaeth 
amgylcheddol fanwl. Mae asesiadau sylfaenol diweddaraf 
Cefas wedi darparu gwybodaeth newydd a manylach, sydd 
wedi ei galluogi i ddiweddaru’r asesiadau effaith cychwynnol a 
gynhaliwyd fel rhan o’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu. Mae 
gwaith Cefas wedi dangos, pan fyddai’r mesurau gwarchod 
pysgod eraill ar waith, effaith fach iawn fyddai gweithredu’r 
system dŵr. oeri yn Hinkley Point C yn ei chael ar boblogaethau 
pysgod ym Môr Hafren. Felly, bydd y system dŵr oeri yn dal i 
fod yn effeithiol o ran gwarchod stociau pysgod, heb y system 
atal pysgod acwstig. 

Peirianneg a diogelwch: byddai heriau technegol sylweddol 
o ran dylunio, gosod a chynnal a chadw system atal pysgod 
acwstig yn y lleoliad (tua 3.3 km ar y môr). Nid oes systemau 
ar gael yn fasnachol a fyddai’n gallu gweithio ar y fath 
raddfa. Mae gosod a chynnal a chadw system yn yr amodau 
amgylcheddol yn arwain at risgiau sylweddol o ran diogelwch. 
Nid yw’r risgiau hyn yn cyd-fynd â dyletswydd Hinkley Point C 
i ofalu am weithwyr a chontractwyr sy’n gwneud y math hwn 
o waith, yn arbennig gan fod prawf nad oes fawr o fanteision i 
rywogaethau pysgod. 

Llun clawr: pibellau dŵr oeri yn barod i’w gosod yn Hinkley Point C



Pa dystiolaeth sydd ar gael i gefnogi’r cynnig? 

Gofynnodd Hinkley Point C i Cefas ddefnyddio’r 
data diweddaraf i edrych ar effaith yr orsaf bŵer 
ar boblogaethau pysgod ym Môr Hafren pe na 
fyddai system atal pysgod acwstig yn cael ei 
gosod. Daeth gwaith manwl Cefas i’r casgliad mai 
“bach iawn” oedd yr effaith a ragwelir gan yr 
orsaf bŵer.

Mae angen dŵr oeri ar orsafoedd pŵer fel rhan o’r broses o 
gynhyrchu trydan. Bydd y dŵr y bydd Hinkley Point C yn ei gymryd 
o Fôr Hafren yn cynnwys pysgod. Roedd gwyddonwyr pysgodfeydd 
yn rhagweld canran y stociau pysgod aeddfed y byddai’r orsaf bŵer 
yn eu cymryd bob blwyddyn, yn yr un modd ag y byddent ar gyfer 
pysgota masnachol.

» Pan fydd Hinkley Point C yn weithredol, 
ni fydd rhagor o ddŵr na’r hyn a oedd yn 
cael ei ddefnyddio ddiwedd y 1990au yn 
cael ei ddefnyddio, ac am y tro cyntaf, bydd 
mesurau gwarchod pysgod ar waith. «

Mae pysgod eraill, adar morol a mamaliaid morol yn bwyta nifer 
fawr o bysgod. Mae’r marwoldeb naturiol hwn yn effeithio ar 10 i 
20% o’r boblogaeth aeddfed bob blwyddyn ar gyfer rhywogaethau 
sy’n byw yn hwy, ond gall fod yn 60% neu’n uwch ar gyfer 
rhywogaethau sy’n byw am gyfnodau llai mewn dŵr bas. 

Gall pysgota gymryd o leiaf 10 i 20% o’r boblogaeth aeddfed 
yn gynaliadwy bob blwyddyn, heb i hynny effeithio ar allu’r 
rhywogaeth i atgynhyrchu a chynnal eu lefelau o ran poblogaeth. 
Mae lefelau pysgota uwch yn gynaliadwy i nifer o rywogaethau.

Daw gwaith Cefas i’r casgliad y byddai’r effaith waethaf a ragwelir 
pe bai Hinkley Point C ddim yn gosod system atal pysgod acwstig 
yn amrywio yn ôl rhywogaethau, o uchafswm o 0.2% i lai na 
0.001% bob blwyddyn. Bydd y lefelau a ragwelir yn cael effaith 
fach iawn ar gynaliadwyedd pob rhywogaeth ac ar yr ysglyfaethwyr 
sy’n dibynnu ar y pysgod er mwyn goroesi.

Mae gorsafoedd pŵer o amgylch Môr Hafren wedi cymryd dŵr oeri 
am ddegawdau, a hynny heb fesurau gwarchod pysgod, ac nid yw 
hynny wedi cael unrhyw effaith amlwg ar boblogaethau pysgod a 
fesurwyd yn Hinkley Point. Pan fydd Hinkley Point C yn weithredol, 
ni fydd rhagor o ddŵr na’r hyn a oedd yn cael ei ddefnyddio 
ddiwedd y 1990au yn cael ei ddefnyddio, ac am y tro cyntaf, bydd 
mesurau gwarchod pysgod ar waith. 

Mae astudiaethau peirianneg wedi dangos y byddai gosod a 
chynnal a chadw taflunwyr sain o dan y dŵr yn arwain at risg i 
ddeifars a gweithwyr ar y môr, sy’n annerbyniol gan Hinkley Point 
C oherwydd na fyddai’n arwain at lawer o fanteision i rywogaethau 
pysgod. Mae’r amrediad llanw trydydd uchaf yn y byd yn yr ardal 
hon, gyda dŵr yn llifo’n gyflym a dim gwelededd. Mae’r llif dŵr 
cyflymaf tua 1.8 metr yr eiliad ac mae uchder y llanw’n amrywio 
fwy na 10 metr rhwng llanw isel ac uchel.

Ymgynghoriad cyhoeddus ar newid arfaethedig yn Hinkley Point C 

Uchod: Darlun o sut bydd y system achub a dychwelyd pysgod yn gweithio ar ôl cael ei 
gosod ar y system sugno dŵr.
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Bydd Hinkley Point C yn gwneud cais i’r 
rheolyddion perthnasol i ddileu’r gofyniad i osod 
y system atal pysgod acwstig oddi ar y caniatadau 
rheoleiddiol perthnasol. Bydd tri chais ar wahân: 

• Cais i’r Ysgrifennydd Gwladol am newid sylweddol i’r 
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Hinkley Point C. Dyma’r 
cais y mae’r ymgynghoriad cyn ymgeisio hwn yn berthnasol 
iddo; 

• Cais i Asiantaeth yr Amgylchedd i amrywio’r Drwydded 
Amgylcheddol bresennol. Mae hwn wedi cael ei gyflwyno’n 
ddiweddar; a 

• Chais i’r Sefydliad Rheolaeth Forol i amrywio’r Drwydded Forol 
bresennol. Cynigir cyflwyno hwn ar yr un pryd â’r cais i newid y 
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.

» Hoffem glywed eich barn am ein cynigion 
i newid y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, a 
byddem yn croesawu eich adborth. «

Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal ymgynghoriad ar y cais 
am drwydded a gyflwynwyd yn ddiweddar. Hoffem glywed eich 
barn am ein cynnig i newid y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu a 
byddem yn croesawu eich adborth. 

Sut gallwch chi gymryd rhan yn yr ymgynghoriad? 

LLEOLIAD CYFEIRIAD DYDDIAD DECHRAU GORFFEN

Neuadd Bentref Cannington Brook Street, Cannington, 
Bridgwater TA5 2HP

9 Ebrill 2019 5pm 7pm

Canolfan Siopa Angel Place Canolfan Ymwelwyr EDF Energy, 
Unedau 18 -19, Canolfan Siopa 
Angel Place TA6 3TQ

23 Ebrill 2019 4pm 8pm

Stogursey Victory Hall Stogursey TA5 1PR 30 Ebrill 2019 5pm 7pm

Cyflwynwch eich adborth i’r ymgynghoriad hwn drwy:  
E-bost: hinkley-enquiries@edf-energy.com  
Ar-lein: www.edfenergy.com/AFDconsultation  
Drwy’r post: FREEPOST CONSULTATION RESPONSE 
Neu drwy ffonio: 0800 169 6507

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn para am naw wythnos o ddydd 
Mawrth 2 Ebrill tan ddydd Mawrth 4 Mehefin 2019. Bydd modd 
gweld deunyddiau’r ymgynghoriad ac astudiaethau ategol yn y 
lleoliadau isod yn ystod eu horiau gwaith / agor arferol:

Cyngor Dosbarth Sedgemoor (TA6 3AR) 

Cyngor Gorllewin Gwlad yr Haf a Taunton (TA1 1HE a TA4 4QA) 

Cyngor Gogledd Gwlad yr Haf (BS23 1UJ) 

Cyngor Sir Gwlad yr Haf (TA1 4DY) 

Canolfan Ymwelwyr Hinkley Point (TA6 3TQ) 

Asiantaeth yr Amgylchedd - Swyddfa Bridgwater (TA6 4YS)

Prif Swyddfa Asiantaeth yr Amgylchedd (BS1 5AH) 

Cyngor Caerdydd (CF10 4UW)

Cyngor Bro Morgannwg (CF63 4RU) 

Cyngor Dinas Casnewydd (NP20 4AX)

Llyfrgell Ganolog Caerdydd (CF10 1FL). 

Mae deunyddiau’r ymgynghoriad hefyd ar gael ar-lein yn  
www.edfenergy.com/AFDconsultation. Hefyd, byddwn ar gael 
i drafod y cynigion yn y lleoliadau isod ar yr amseroedd a nodir:



Cwestiynau ac Atebion 

Building better energy together

Dyma sut gallwch gysylltu â ni ynghylch yr ymgynghoriad
Mynd i www.edfenergy.com/AFDconsultation

Anfon e-bost at hinkley-enquiries@edf-energy.com

Ffonio 0800 169 6507

Mynd i Canolfan Ymwelwyr EDF Energy, Canolfan Siopa Angel Place, Bridgwater, TA6 3TQ

Pam wnaeth Hinkley Point C gynnig gosod y 
system yn gyntaf oll?

Pan oedd y cynlluniau drafft yn cael eu paratoi, roedd hyn yn cael 
ei ystyried yn arfer orau newydd. Gan fod y dyluniad manylach 
wedi’i baratoi erbyn hyn, mae Hinkley Point C wedi dod i’r casgliad 
nad yw system atal pysgod acwstig yn arwain at fudd sylweddol, 
ac oherwydd y byddai ei gosod a’i chynnal a’i chadw’n barhaus yn 
arwain at risgiau annerbyniol i ddeifars a gweithwyr. 

Beth yw’r perygl i weithwyr?

Yn sgil gwaith dylunio manylach, daethpwyd i’r casgliad bod y risg 
i ddiogelwch gweithwyr yn annerbyniol ar gyfer prosiect Hinkley 
Point C - yn arbennig gan na fyddai’r system atal pysgod acwstig yn 
arwain at lawer o fudd. 

Does dim gwelededd yn y dŵr mwdlyd, mae llif y llanw tua 1.8 
metr yr eiliad ac mae uchder y llanw yn amrywio mwy na 10 metr 
rhwng llanw isel a llanw uchel. Dim ond o amgylch distyll am tua 
30 munud y gall deifars wneud gwaith cynnal a chadw mewn 
gwirionedd. 

Byddai’r gwaith o adeiladu a chynnal a chadw’r system yn gymhleth 
iawn, gyda’r gwaith ar y môr yn cael ei gyfyngu i gyfnodau cyfyng o 
lanw uchel ac yn dibynnu ar gyfnodau hir o dywydd ffafriol. Mae’r 
system achub a dychwelyd pysgod, a’r strwythurau pen sugno o’r 
ochr ar gyflymder isel, wedi’u cynnwys yn llwyddiannus yn nyluniad 
y system dŵr oeri, sydd wedi’i dylunio i leihau’r effaith ar bysgod. 

Beth yw’r broses unwaith y mae cais wedi’i 
gyflwyno?

Pan fydd cais wedi’i gyflwyno, byddwn yn rhoi gwybod i 
ymgyngoreion ac yn cyhoeddi hysbysiad o’r cais. Bydd cyfnod o 
28 diwrnod lle bydd modd cyflwyno sylwadau i’r Ysgrifennydd 
Gwladol. Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn ystyried a yw am gynnal 
archwiliad cyn penderfynu ar y cais a bydd yn ystyried yr holl 
sylwadau perthnasol cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

A oes unrhyw orsafoedd pŵer eraill yn defnyddio 
systemau atal pysgod acwstig?

Er bod enghreifftiau o orsafoedd pŵer yn y DU yn defnyddio 
systemau atal pysgod acwstig, nid oes enghreifftiau o system o’r 
fath yn cael ei gosod ar y môr nac mewn amodau mor anodd â’r 
rhai ym Môr Hafren.

Pa bysgod sy’n byw ym Môr Hafren?

Mae 87 rhywogaeth o bysgod wedi’u canfod yn Hinkley Point yn 
ystod y tri degawd diwethaf. Ond anaml iawn y caiff y rhan fwyaf 
o’r rhain eu gweld, ac mewn un flwyddyn, mae fel arfer rhwng 
saith a deg rhywogaeth yn cyfrif am 95% o’r pysgod yn y safle. 
Dim ond corbenwaig a phenwaig sy’n clywed yn dda o blith y 
rhywogaethau hyn. Clyw gweddol i wael sydd gan y gweddill, 
felly byddant yn llai tebygol o ymateb i systemau atal pysgod 
acwstig. Mae’r pennau sugno dŵr yn Hinkley Point C wedi’u 
dylunio’n benodol i leihau tynnu corbenwaig a phenwaig ac mae’r 
system achub a dychwelyd pysgod yn effeithiol o ran darganfod 
rhywogaethau nad ydynt yn clywed yn dda, mewn ffordd ddiogel.

Mae eog a brithyll y môr sy’n mudo yn defnyddio Aber Afon 
Hafren, ond maent yn defnyddio prif sianel yr aber yn bennaf ac yn 
nofio ger yr wyneb. Ni ddisgwylir y bydd effaith ar nifer sylweddol 
ohonynt, oherwydd bydd y systemau sugno dŵr tua 10 km o’r brif 
sianel a ger gwaelod gwely’r aber.

A fydd yr holl bysgod yn goroesi mynd drwy’r 
pibellau oeri?

Mae’r holl systemau oeri y mae gorsafoedd pŵer yn eu defnyddio 
gyda dŵr afon neu fôr yn cael effaith ar bysgod. Hyd yn oed gyda 
mesurau i warchod pysgod, ni fydd pob un yn goroesi mynd drwy’r 
twneli oeri. Mae’r system dychwelyd pysgod yn effeithiol ar gyfer 
rhywogaethau cryfach, er enghraifft mae disgwyl i 80% o lysywod, 
lampreiod a lledod oroesi.

Ble galla i weld copi o astudiaeth Cefas?

Mae’r astudiaeth ar gael yma: www.edfenergy.com/
AFDconsultation neu yn y lleoliadau sydd wedi’u rhestru dros  
y dudalen.


