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1 Cyflwyniad
1.1 Cefndir
1.1.1

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig. Mae'r
adroddiad hwn yn atodiad i'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 1 cysgodol (y cyfeirir ato o
hyn ymlaen fel 'y prif ARhC') sydd eisoes wedi'i gyflawni mewn perthynas â'r CDLl
diwygiedig, fel sy'n ofynnol o dan Reoliad 105 o'r Rheoliadau Cynefinoedd 2.

1.1.2

Mae'r adendwm yn angenrheidiol er mwyn ystyried y Newidiadau Materion sy'n Codi (NMC).
Fel atodiad i'r brif ARhC, ac fe ddylid darllen a dehongli'r adroddiad hwn ochr yn ochr â'r
ddogfen honno.

1.2 Cyd-destun
1.2.1

Mae'r adroddiad hwn yn atodiad pellach i'r prif ARhC a oedd ei angen o dan reoliad 105 o'r
Rheoliadau Cynefinoedd. Cyfrifoldeb Awdurdod y Parc fel yr awdurdod cymwys yw
ymgymryd â'r asesiad ac i wneud y penderfyniadau sy'n ofynnol. Rhaid i'r Awdurdod
benderfynu a ddylid mabwysiadu canfyddiadau'r adroddiad hwn at ddiben eu hasesiad eu
hunain, neu beidio.

1.2.2

Mae'r NMC i'r CDLl Diwygiedig yn fanwl ond mae'r rhan fwyaf o'r newidiadau yn
amherthnasol i'r gwaith ARhC sydd eisoes wedi'i gwblhau. Er enghraifft, mae llawer o
newidiadau yn ymwneud â mân newidiadau neu ddileu geiriad sydd heb unrhyw ganlyniad i
unrhyw safle Ewropeaidd. Yn eu rôl fel awdurdod cymwys, mae Awdurdod y Parc wedi nodi'r
NMC y credant eu bod o bosibl yn berthnasol i'w rhwymedigaethau o dan y Rheoliadau
Cynefinoedd. Tybir bod y rhestr hon yn gywir ac adolygu'r NMC a nodwyd gan yr
Awdurdod yn unig y mae'r adendwm hwn.

1.2.3

Nodir y rhestr o NMC a nodwyd fel rhai perthnasol o bosib yn nhabl 1.1 isod.

NMC
5
8
12&13
23

Tabl 1.1: NMC a nodwyd fel rhai sy'n berthnasol i'r adendwm ARhC
Teitl Polisi
Nodiadau
Polisi strategol G a pholisi Cynyddwyd y ddarpariaeth tai o 75, ac felly mae'r
Datblygu arfaethedig 30
ddarpariaeth gyffredinol wedi mynd o 810 i 885 dros gyfnod
y cynllun
Polisi Datblygu 13
Er mwyn cydymffurfio â chanllawiau newydd y llywodraeth,
bu'n rhaid dileu'r gofyniad i gynhyrchu tystiolaeth o angen
Polisi datblygu 27: Parth
Gwelliannau amrywiol i destun y polisi. Map cynigion nawr
Menter Eryri
yn dangos Llanbedr yn ei gyfanrwydd
Map cynigion
Diwygio'r map cynigion i ddangos dynodiad Parth Menter
Llywodraeth Cymru yn Nhrawsfynydd yn ei gyfanrwydd.

1
Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd Cysgodol o Gynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Parc Cenedlaethol Eryri 2016-2031
(Adendwm ARhC Mai2017), DTA Ecology, Fersiwn ymgynghoriad terfynol.
2
Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 SI Rhif 1012
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2 Sgrinio NMC a nodwyd fel rhai perthnasol o bosib
2.1 Canfyddiadau y prif ARhC
2.1.1

Nododd prif ARhC o'r CDLl diwygiedig gwreiddiol botensial ar gyfer effeithiau sylweddol
tebygol mewn perthynas â Pharth Menter Eryri. Cynhaliwyd asesiad priodol a oedd yn
ystyried effeithiau andwyol posibl ‘i'r graddau y bo modd ar sail uniondeb y cynllun.’

2.1.2

Nododd yr asesiad priodol y potensial ar gyfer effeithiau yn deillio ohonynt:
•

Diraddio'r llinellau hedfan sy'n cefnogi poblogaeth yr ystlumod pedol lleiaf y mae ACA
safleoedd Coedydd Derw ac Ystlumod Meirionnydd wedi'u dynodi ar eu cyfer.

•

Newid yn nhrefn hydrolegol neu sathru cynefinoedd y mae ACA Morfa Harlech a Morfa
Dyffryn wedi'u dynodi ar eu cyfer.

•

Aflonyddwch gweledol a sŵn i'r poblogaethau adar y mae Arfordir Aberdaron ac ACA
Ynys Enlli wedi eu ddosbarthu ar ei gyfer.

•

Aflonyddwch gweledol a sŵn i'r poblogaethau o forloi llwyd y mae ACA Bae Ceredigion
wedi ei ddynodi ar ei gyfer.

2.1.3

Ar ôl nodi'r effeithiau posibl hyn, yn absenoldeb prif gynllun amlinellol ar gyfer y Parth
Menter neu unrhyw wybodaeth benodol ynghylch y math o gynigion datblygu a allai ddod yn
eu blaen, cydnabuwyd ‘na all asesiad o fewn rheswm ragweld unrhyw effaith ar safle
Ewropeaidd mewn ffordd ystyrlon,’ ar hyn o bryd.

2.1.4

Gan gyfeirio at y dull a nodir yn rhan F.10.1.5 o’r Llawlyfr Cyfrif Refeniw Tai, daeth yr asesiad
hwn i'r casgliad ei bod yn bosibl canfod na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd
unrhyw safle Ewropeaidd o ganlyniad i'r adolygiad i'r CDLl i ddarparu ar gyfer Parth
Menter Eryri trwy ddibynnu ar rwymedigaethau asesu ARhC a fydd yn codi o ran y prif
gynllun amlinellol ar gyfer y Parth Menter ac yn dilyn hynny ARhC ar lefel prosiect 3.
Awgrymwyd diwygiadau i eiriad y polisi ym mharagraff 6.2.21 ac ers hynny fe'i
hymgorfforwyd fel pwynt A (iii) ym mholisi 27.

2.1.5

Gan gyfeirio at ganfyddiadau'r prif ARhC, mae'n debyg y bydd NMC yn berthnasol os ydynt
yn:
• Cyflwyno polisïau newydd nad ydynt wedi bod yn destun i unrhyw sgrinio blaenorol;
• Yn sylfaenol newid polisi mewn modd a all arwain at effeithiau posibl newydd nad ydynt yn
cael eu hystyried yn y prif ARhC;
• Cynyddu cwantwm cyffredinol y datblygiad a ddarperir;
• Yn sylfaenol newid y polisi mewn perthynas â Pharth Menter Eryri fel y bydd dibyniaeth ar
rwymedigaethau asesu'r ARhC a fydd yn codi o ran y prif gynllun amlinellol ar gyfer y Parth
Menter ac nid yw ceisiadau lefel prosiect dilynol yn briodol bellach.

2.1.6

3

Mae'r Awdurdod, yn eu rôl fel yr awdurdod cymwys perthnasol o dan y Rheoliadau
Cynefinoedd, wedi nodi unrhyw NMC o'r fath (cyfeiriwch at dabl 1.1 uchod).

Cyf at bara 6.3.6 o’r prif ARhC
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2.2 Y dull gweithredu tuag at sgrinio’r NMC a nodwyd fel rhai sy’n berthnasol i’r
ARhC
2.2.1

Fel y nodir yn adran 1.3 o'r prif ARhC, mae'r dull ARhC yn dilyn y canllawiau ar asesu
cynlluniau sydd ar gael drwy'r Llawlyfr Asesu Rheoliadau Cynefinoedd. Mae tanysgrifwyr
cyfredol y Llawlyfr yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Arolygiaeth Gynllunio ac ystyrir
bod yr 'The Habitats Regulation Assessment Handbook’ 4 a gynhwysir yn Rhan F yn
cynrychioli arfer gorau gan ei bod yn derbyn y ddau gorff hyn fel rhai sy'n briodol i'w staff eu
hunain ei ddilyn.

2.2.2

Wrth sgrinio'r NMC a nodir yn nhabl 1.1, cafodd y categorïau sgrinio o adran F.6.3 o'r
Llawlyfr ARhC eu cymhwyso. Rhestrir y rhain yn adran 5 o'r prif adroddiad ARhC ac maent
wedi'u copïo isod er hwylustod:

A. Datganiad cyffredinol o bolisi / dyhead cyffredinol (wedi'i sgrinio allan).
B. Polisi rhestru meini prawf cyffredinol ar gyfer profi derbynioldeb / cynaliadwyedd y cynigion (a
sgriniwyd allan).
C. Y cynnig a gyfeiriwyd ato ond heb ei gynnig gan y cynllun (wedi'i sgrinio allan).
D. Polisi diogelu'r safle / diogelu safleoedd (wedi'i sgrinio allan).
E. Polisïau neu gynigion sy'n llywio newid mewn ffordd sy'n gwarchod safleoedd Ewropeaidd rhag
effeithiau andwyol (wedi'u sgrinio allan).
F. Polisi na all arwain at ddatblygiad neu newid arall (wedi'i sgrinio allan).
G. Polisi neu gynnig na allai gael unrhyw effaith bosibl ar safle (wedi'i sgrinio allan).
H. Polisi neu gynnig na all yr effeithiau (gwirioneddol neu ddamcaniaethol) ohono danseilio'r
amcanion cadwraeth (naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag agweddau eraill ar y cynlluniau
neu brosiectau hyn neu gynlluniau eraill) (sgrinio allan).
I. Polisi neu gynnig gydag effaith arwyddocaol debygol ar safle yn unig (wedi'i sgrinio).
J. Polisi neu gynnig sy'n cael effaith ar safle ond nid yw'n debygol o fod yn sylweddol 'ar ei ben ei
hun', felly mae angen ei wirio am effeithiau sylweddol tebygol cyfunol.
K. Nid yw polisi neu gynnig yn debygol o gael effaith sylweddol naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd
(wedi'i sgrinio ar ôl y prawf cyfunol).
L. Mae polisi neu gynnig yn debygol o gael effaith sylweddol mewn cyfuniad (wedi'i sgrinio yn ôl y
prawf cyfunol).
2.2.3

Mae canfyddiadau'r sgrinio wedi cael eu cipio isod:

NMC
5

Teitl Polisi
Polisi strategol
G a Pholisi
Datblygu
arfaethedig 30

Nodiadau
Cynyddu'r
ddarpariaeth
tai o 75

Categori
G

8

Polisi Datblygu
13

dileu

G

Polisi datblygu
27: Parth
Menter Eryri

newidiadau

G

12 &
13

Cyfiawnhad
Mae graddfa gyffredinol y datblygiad ar
draws ardal y cynllun yn gymedrol iawn a ni
fydd cynnwys 75 eiddo ychwanegol trwy
safleoedd ar hap / annisgwyl (lleoliad eto i'w
bennu) yn cael unrhyw effaith canfyddadwy
ar unrhyw safleoedd Ewropeaidd.
Ni fydd dileu hwn yn cael unrhyw effaith
canfyddadwy ar unrhyw safleoedd
Ewropeaidd.
Ni fydd y newidiadau yn cael effaith
canfyddadwy ar y casgliadau a geir yn y prif
ARhC ac mae'n parhau i fod yn briodol

Tyldesley, D. and Chapman, C. (2013) The Habitats Regulations Assessment Handbook, May 2016 edition UK: DTA
Publications Ltd (see www.dtapublications.co.uk)
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5

NMC

Teitl Polisi

Nodiadau

Categori

23

Map cynigion

amnewid

G

2.2.4

Cyfiawnhad
dibynnu ar rwymedigaethau asesu'r ARhC a
fydd yn codi mewn perthynas â'r prif gynllun
amlinellol ar gyfer y Parth Menter a
cheisiadau lefel prosiect dilynol.
Ni fydd yr amnewidiad hwn yn cael unrhyw
effaith canfyddadwy ar unrhyw safleoedd
Ewropeaidd.

Mae pob NMC perthnasol a nodwyd ar gyfer cael eu hadolygu wedi cael eu sgrinio ac fe
ystyriwyd fel rhai nad ydynt yn debygol o gael effaith sylweddol ar unrhyw safle Ewropeaidd.
Mae'r newidiadau i gyd yn rhai mân ac ni fyddant yn cael unrhyw effaith bosibl ar y
casgliadau fel y'u cofnodwyd yn y prif waith ARhC a wnaed eisoes.

2.3 Casgliad Cyffredinol
2.3.1

Mae'r Awdurdod wedi nodi rhestr o NMC sy'n cael eu hystyried yn berthnasol i ARhC y CDLl
diwygiedig. Mae'r rhain wedi bod yn destun sgrinio o dan y Rheoliadau Cynefinoedd ac mae
pob un wedi'i sgrinio allan o asesiad pellach yn ôl y categorïau y cyfeirir atynt yn Llawlyfr yr
ARhC.

2.3.2

Mae pob polisi yn cael ei neilltuo i Gategori sgrinio sy'n caniatáu iddynt gael eu sgrinio allan
fel rhai sy'n annhebygol o gael effeithiau sylweddol naill ai ar eu pen eu hunain neu ar y cyd.
Gan gyfeirio at y rhestr o gategorïau yn 2.2.2 dim ond Categori J fyddai angen asesiad pellach
o'r potensial ar gyfer effeithiau 'ar y cyd'.

2.3.3

Fel y cyfryw, nid oes angen unrhyw asesiad pellach 'ar y cyd' ac nid oes gofyniad i symud
ymlaen at asesiad priodol.
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