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1 Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Craffu ar waith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r newid yn 

yr hinsawdd 

(09.30 - 11.00) (Tudalennau 1 - 35)  

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 

Gwledig  

Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd 

Prys Davies, Pennaeth y Tîm Datgarboneiddio ac Ynni 

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Papur gan y Lywodraeth Cymru 

3 Papur(au) i’w nodi 

   

3.1 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Lywodraeth Cymru ynglŷn â Phrosiectau Ynni 

Cymunedol 

 (Tudalennau 36 - 40)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan y Cadeirydd 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3.2 Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru at y Cadeirydd ynglŷn â Phrosiectau Ynni 

Cymunedol 

 (Tudalennau 41 - 46)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru 

 

3.3 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â thanau ar 

safleoedd ailgylchu 

 (Tudalennau 47 - 49)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan y Cadeirydd 

 

3.4 Gohebiaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru at y Cadeirydd ynglŷn â thanau ar 

safleoedd ailgylchu 

 (Tudalennau 50 - 54)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru  (Saesneg yn unig) 

 

3.5 Gohebiaeth gan Gynullydd Pwyllgor yr Amgylchedd, Newid Hinsawdd a 

Diwygio Tir Senedd yr Alban yn ymdrin â goblygiadau gadael yr UE 

 (Tudalennau 55 - 56)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Gynullydd Pwyllgor yr Amgylchedd, Newid Hinsawdd a 

Diwygio Tir yn Senedd yr Alban 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6 a 7. 

   

 

 



Egwyl  

(11.00 - 11.10) 

 

5 Trafod tystiolaeth Llywodraeth Cymru am y newid yn yr hinsawdd 

(11.00 - 11.20)   

 

6 Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael Bwyd – 

Trafod yr adroddiad drafft 

(11.20 - 11.30) (Tudalennau 57 - 82)  

Dogfennau atodol: 

Adroddiad draftt 

 

7 Trafod y flaenraglen waith 

(11.30 - 11.40) (Tudalennau 83 - 94)  

Dogfennau atodol: 

Blaenraglen Waith 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 
 
 

1 

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig (EPRA) 
Gweinidog yr Amgylchedd  
 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig  
 
Craffu ar Newid Hinsawdd  
 
1. Mae’r papur hwn yn nodi rhai o’n blaenoriaethau a chamau gweithredu 

diweddar sy’n ymwneud â mynd i’r afael â Newid yn yr Hinsawdd, cyn inni 
ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 22 Mawrth.  

 
2. Mae Deddf yr Amgylchedd yn nodi llwybr datgarboneiddio clir i Gymru, yng 

nghyd-destun ein rhwymedigaethau presennol o fewn y DU ac yn rhyngwladol, 
gan leihau allyriadau o leiaf 80% erbyn 2050.  Rydym ar y trywydd cywir i 
ddatblygu ein rheoliadau ategol o dan Ddeddf yr Amgylchedd, gan gynnwys 
pennu ein targedau interim, ein dwy gyllideb gyntaf ar gyfer carbon a’r gwaith o 
ddatblygu ein Cynllun Cyflawni ar gyfer Carbon Isel, a fydd yn cael ei gyhoeddi 
erbyn mis Mawrth 2019.  

 
3. Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu ein ffocws ar ddatblygu’r rheoliadau ategol o dan 

Ddeddf yr Amgylchedd a chyflymu’r cynnydd mewn sectorau allweddol fel 
gwastraff, ynni a datgarboneiddio sector cyhoeddus. 
 

Fframwaith lleihau allyriadau a thargedau ar gyfer datgarboneiddio  
 

4. Ym mis Ebrill 2017, rhoddodd Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd 
(UKCCC) gyngor i Lywodraeth Cymru ar ein Cyfrif Allyriadau Net yng Nghymru 
ac rydym yn gobeithio cytuno ar yr argymhellion:  

 

 I gyfrif yr holl allyriadau yng Nghymru, gan gynnwys y rhai gan yr allyrwyr 
mwyaf sy’n gweithredu ar hyn o bryd o dan Gynllun Masnachu Allyriadau’r UE 
– fel y ffordd fwyaf amlwg a syml o gyfrif allyriadau.  

 

 I gynnwys allyriadau gan awyrennau a llongau rhyngwladol – er nad yw’r rhain 
yn feysydd datganoledig, rydym yn cydnabod cyfrifoldeb byd-eang Cymru i 
gyfrif am yr holl allyriadau.   
 

 I ganiatáu ar gyfer swm cyfyngedig o wrthbwyso rhyngwladol – byddwn yn 
canolbwyntio ar fynd i’r afael â gweithredu yng Nghymru, fodd bynnag, os 
byddwn yn cynnwys yr holl allyriadau, gan gynnwys y rhai y mae gennym 
bwerau cyfyngedig drostynt, efallai y bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd 
arnom drwy wrthbwyso i helpu rheoli’r amgylchiadau hynny na allwn eu 
rhagweld. Rydym yn cytuno ag argymhelliad UKCCC i ddilyn dull gweithredu’r 
DU a’r Alban. Bydd gwrthbwyso, er nad yw’n disodli’r gwaith o leihau 
allyriadau, yn cael ei ystyried fel yr opsiwn olaf.  

 
5. Gyda’i gilydd, mae’r penderfyniadau hyn yn garreg filltir bwysig wrth sefydlu 

fframwaith ar gyfer Cymru carbon isel. Maent yn sefydlu’r cwmpas ar gyfer 
pennu’r targedau interim a’r cyllidebau carbon.  
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6. UKCCC yw cynghorydd statudol Llywodraeth Cymru ar newid hinsawdd.  Wrth 
bennu targedau o dan Ddeddf yr Amgylchedd, mae’n ofynnol i Lywodraeth 
Cymru geisio cyngor gan UKCCC yn ogystal â nifer o ofynion eraill.   

 
7. Rydym wedi ymgynghori â rhanddeiliaid yn y broses o bennu ein fframwaith 

cyfrifo a’n targedau interim a chyllidebau carbon. Mae UKCCC wedi gwneud 
Dau Gais am Dystiolaeth mewn perthynas â’n fframwaith cyfrifo a’n targedau 
interim a chyllidebau yn y drefn honno.   

 
8. Mae hyn wedi cynnwys digwyddiadau i randdeiliaid, a gynhaliwyd ar y cyd â 

Llywodraeth Cymru, i helpu i lywio ac ymgysylltu ag ymatebion rhanddeiliaid i’r 
Ceisiadau am Dystiolaeth. Cyhoeddodd UKCCC ei gyngor ar y Fframwaith 
Cyfrifo ym mis Ebrill 2017 a’i gyngor ar y Targedau Interim a Chyllidebau ym 
mis Rhagfyr 2017. 

 
9. Yn ei gyngor ar dargedau a chyllidebau, mae UKCCC yn argymell y targedau 

interim canlynol:  
 

 dyddiad targed o 2020 ar gyfer gostyngiad o 27% mewn allyriadau o gymharu 
â lefelau 1990. Mae hyn gyfwerth â lleihad o oddeutu 15.6 miliwn tunnell 
rhwng y waelodlin a 2020. 

 dyddiad targed o 2030 ar gyfer gostyngiad o 45% mewn allyraidau o gymharu 
â lefelau 1990. Mae hyn gyfwerth â lleihad o oddeutu 26 miliwn tunnell rhwng 
y gwaelodlin a 2030. 

 dyddiad targed o 2040 ar gyfer gostyngiad o 67% mewn allyriadau o gymharu 
â lefelau 1990.  Mae hyn gyfwerth â lleihad o oddeutu 38.7 miliwn tunnell 
rhwng y waelodlin a 2040. 

 
10. Yn nhermau ein cyllidebau carbon, mae UKCCC yn argymell: 

 

 Cyllideb Gyntaf ar gyfer Carbon (2016 – 2020) – cyfartaledd o 23% yn is nag 
allyriadau 1990. 

 Ail Gyllideb Carbon (2021 – 2025) – cyfartaledd o 33% yn is nag allyriadau 
1990. 

 
11. Rydym yn gwerthuso’r cyngor, ynghyd â’r gofynion tystiolaeth ehangach a 

byddwn yn darparu diweddariad pellach yn yr haf ar ein safbwynt polisi cyn 
gosod rheoliadau ym mis Rhagfyr.  
 
 
 
 
 
 

12. Bydd ein Cynllun Cyflawni ar gyfer Carbon Isel, a gyhoeddir erbyn mis Mawrth 
2019, yn nodi cynigion a pholisïau ar gyfer y gyllideb gyntaf ar gyfer carbon, 
gan nodi meysydd cyfrifoldeb y Gweinidogion. Bydd gan y Gweinidogion 
gyfrifoldeb hirdymor ar y cyd am gyflawni’r amcanion newid hinsawdd. Bydd y 
Cynllun yn darparu tryloywder ac atebolrwydd i gyflawni arbedion o ran 
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allyriadau ac yn rhoi sicrwydd i lywio buddsoddiad ar gyfer economi carbon isel.  
Bydd angen inni ystyried llwybr datgarboneiddio ar gyfer sectorau gwahanol 
gan ystyried yr effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ac 
edrych ar gyfleoedd twf gwyrdd. 

 
 

Fframwaith Monitro ac Adrodd  
 
13. Ochr yn ochr â’n fframwaith deddfwriaethol newydd, byddwn yn datblygu 

fframwaith monitro ac adrodd gan ddefnyddio data Cymru ar y Rhestr Nwyon 
Tŷ Gwydr.  Mae’r rhestr yn cynnwys data ar allyriadau ar gyfer y DU, gan 
gynnwys y rhai ar gyfer y Gweinyddiaethau Datganoledig. Defnyddir Rhestr y 
DU i adrodd ar gyfanswm allyriadau’r DU yn unol â gofynion adrodd 
rhyngwladol y DU.   

 
14. O dan Ddeddf yr Amgylchedd, mae’n rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi 

datganiad terfynol ar ôl pob cyfnod cyllidebol a tharged, yn amlinellu os ydynt 
wedi cadw at y gyllideb neu gyrraedd y targed. Bydd angen gwneud hyn o fewn 
2 flynedd i’r cyfnod cyllidebol neu’r flwyddyn darged interim, gan adlewyrchu’r 
ffaith bod cyfnod o 2 flynedd cyn i ddata ar allyriadau gael eu gwirio a’u 
cyhoeddi.  Caiff pob datganiad ei gyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  
 
15. Mae’r Ffyrdd o Weithio o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn 

arwain ein Rhaglen, ein meddylfryd mewn perthynas â’n targed hirdymor a’r 
ffordd rydym yn cydweithio â rhanddeiliaid ac yn ymgysylltu â hwy ynghylch sut 
i ddatgarboneiddio i atal yr effeithiau pellach sydd ynghlwm wrth newid 
hinsawdd. Rydym wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol a 
strwythur llywodraethu trawslywodraethol cryf. 
 

16. Mae ein swyddogion yn gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol i ymgorffori’r ffyrdd o weithio a’n hymrwymiadau llesiant ehangach yn 
ein Rhaglen Datgarboneiddio.  Mae’r Comisiynydd wedi nodi newid hinsawdd 
fel un o’n blaenoriaethau allweddol ac rydym yn ystyried cydweithio i lywio’r 
agenda bwysig hon gan gynnwys cysoni’r cylchoedd cyllideb carbon ac 
ariannol a sut rydym yn caffael nwyddau a gwasanaethau.  

 
17. Fel rhan o’n dull ehangach o ymgysylltu yr haf hwn, byddwn yn ymgynghori ar 

sut y gall Cymru gyfan gyrraedd ei nodau hinsawdd hirdymor ar gyfer 
datgarboneiddio i 2030.  

 
18. Mae datgarboneiddio yn rhan ganolog o Ffyniant i Bawb ac mae wrth wraidd 

ein Cynllun Gweithredu Economaidd, sy’n nodi contract newydd ar gyfer 
cymorth busnes.  Bydd hyn yn helpu i ddangos yr arwyddion cywir i sicrhau bod 
Cymru yn rhoi ei hun yn y safle gorau i fanteisio i’r eithaf ar y manteision 
economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol sydd ynghlwm wrth 
Ddatgarboneiddio.   

 
Cynhyrchu Ynni  

Tudalen y pecyn 20



 
 
 

4 

 

 
19. Mae ynni yn sector sy’n datblygu’n gyflym ac mae’n allweddol i gyflawni ein 

cyllidebau carbon. Rydym yn awyddus i gyflwyno Cymru fel man arbrofi ar gyfer 
arloesi yn y maes ynni er mwyn cofnodi manteision pontio i ynni carbon isel. 
Rydym wedi pennu targedau ynni adnewyddadwy sy’n ymestynnol ond yn 
gyraeddadwy yn ein barn ni. Mae ein rhaglen Byw yn Glyfar yn darparu sylfaen 
gadarn ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol i Gymru yn sgil pontio i ynni 
adnewyddadwy. 

 
20. Mae allyriadau o’r sector pŵer yn cyfrif am 37% o’r allyriadau yng Nghymru 

(2014) felly mae datgarboneiddio’r sector yn hanfodol bwysig. Mae angen i ni 
ystyried sut rydym yn lleihau allyriadau sy’n deillio o gynhyrchu trydan gan 
ddefnyddio’r dulliau sydd gennym wrth law, fel caniatáu ynni a rheoleiddio 
amgylcheddol. Byddwn yn gwneud cais am dystiolaeth eleni ac yn ymgysylltu â 
sut y byddwn yn datblygu llwybr i leihau allyriadau mewn perthynas â 
chynhyrchu tanwydd ffosil. 

 
21. Mae ynni glân hefyd yn golygu bod angen inni roi’r gorau i echdynnu tanwydd 

ffosil. Mae gennym eisoes fframwaith cynllunio rhagofalus ar waith i gefnogi 
hyn. Rydym wedi cyhoeddi dau gyfarwyddyd hysbysu mewn perthynas ag 
echdynnu olew a nwy yn anghonfensiynol. Caiff swyddogaethau trwyddedu 
olew a nwy eu trosglwyddo’n ffurfiol i Weinidogion Cymru ym mis Hydref eleni 
ac rydym yn ystyried sut y gall y pwerau hyn gefnogi’r gwaith o fynd i’r afael â 
datgarboneiddio. Byddwn hefyd yn anelu at gryfhau polisi cynllunio mewn 
perthynas ag echdynnu tanwyddau ffosil drwy newidiadau i Bolisi Cynllunio 
Cymru sydd eisoes yng nghanol proses ymgynghori. 

 
22. Rydym wedi pennu targedau ynni adnewyddadwy sy’n ymestynnol ond yn 

gyraeddadwy yn ein barn ni, sef:  

 Cynhyrchu 70 y cant o’r trydan a ddefnyddir yng Nghymru drwy ynni 
adnewyddadwy erbyn 2030 

 Capasiti trydanol o 1 GW o ynni adnewyddadwy yng Nghymru i fod dan 
berchnogaeth leol erbyn 2030  

 Sicrhau bod gan brosiectau ynni adnewyddadwy o leiaf elfen o 
berchenogaeth leol erbyn 2020 

 
23. Rydym yn amcangyfrif bod cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru wedi 

cyflawni’r hyn sy’n gyfwerth â 43% o’r trydan a ddefnyddiwyd yng Nghymru yn 
2016.  Erbyn diwedd 2016 roedd 397 MW o gapasiti trydan adnewyddadwy dan 
berchnogaeth leol a 177 MW o gapasiti gwres adnewyddadwy dan 
berchnogaeth leol. Fodd bynnag, yn amlwg mae angen rhagor, i ddiwallu’r 
angen cynyddol sy’n deillio o wres a thrafnidiaeth wedi’u datgarboneiddio, yn 
ogystal â chynyddu ffyniant. Nod ein galwad ddiweddar am dystiolaeth yw 
llywio ein dull o gyrraedd y targed 1GW o ynni lleol a mynd i’r afael â 
pherchnogaeth. Cynhaliwyd dau ddigwyddiad diweddar gennym i drafod y cais 
am dystiolaeth sy’n dod i ben ym mis Mawrth, ac ystyrir ymateb Llywodraeth 
Cymru ar ôl hynny. 
 

24. Bydd ein cynllun grant newydd ar gyfer prosiectau ynni dŵr sydd â gwerth 
ardrethol o hyd at £50,000 yn darparu rhyddhad ardrethi o 100% i brosiectau 

Tudalen y pecyn 21



 
 
 

5 

 

dŵr cymunedol ac yn cefnogi capio’r cynnydd mewn cyfraddau ar gyfer 
datblygiadau bach eraill. Rydym yn adolygu’r cynlluniau er mwyn canfod a oes 
angen datrysiad tymor hwy. 
 

25. Rydym yn cynnull grŵp i weithio gyda ni ar ddatrysiadau i’r heriau sydd 
ynghlwm wrth ddatblygu grid sy’n addas i gefnogi systemau ynni yn y dyfodol. 
Bydd y broses hon yn ein galluogi i ddatblygu opsiynau i ymdrin â materion 
seilwaith grid Cymru. 
 

26. Rydym hefyd yn archwilio’r potensial ar gyfer Atlas Ynni i Gymru, yn arbennig 
wrth gefnogi’r genhedlaeth newydd a’u cyfateb â defnydd lleol doethach o ynni 
adnewyddadwy.  Gallai hyn chwarae rôl bwysig wrth nodi lle mae’r cyfleoedd 
gorau ar gyfer lleoli’r genhedlaeth adnewyddadwy ychwanegol i gyrraedd y 
targedau.  

 
 
27. Mae gan y system gynllunio rôl allweddol i’w chwarae i annog datblygiadau sy’n 

helpu i leihau lefelau allyriadau drwy bolisi cynllunio cenedlaethol sy’n arwain 
polisïau lleol. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn rhagweithiol wrth annog 
datblygiadau sy’n anelu at leihau allyriadau gyda’r angen hollbwysig i fynd i’r 
afael â newid hinsawdd a sicrhau bod lleoedd yn gydnerth o ran gwrthsefyll 
canlyniadau newid hinsawdd. Rydym yn ymgynghori ar Bolisi Cynllunio Cymru 
sydd wedi’i weddnewid yn llwyr sy’n rhoi creu lleoedd wrth wraidd y system 
gynllunio yng Nghymru ac mae datgarboneiddio yn elfen sy’n rhedeg drwy’r 
polisi cyfan.  

 
Diwydiant 
 
 
28. Mae UKCCC yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau na ddylai polisïau hinsawdd 

arwain at ollyngiad carbon - adleoli gweithgaredd diwydiannol i wledydd eraill 
gyda pholisïau hinsawdd llai llym ac nad yw polisïau yn annog lleihau cynnyrch 
diwydiannol yng Nghymru. 

 
29. Mae sectorau diwydiannol carbon dwys wedi cymryd camau sylweddol i leihau’r 

defnydd o ynni fesul uned o gynnyrch a datgarboneiddio eu gweithgareddau. Er 
enghraifft: 

 Yn ystod y 40 mlynedd diwethaf mae’r sector dur wedi lleihau’r defnydd o ynni 
40% fesul pob tunnell o ddur a gynhyrchwyd.  

 Ers 1998 mae safleoedd cynhyrchu sment wedi sicrhau gostyngiad 
uniongyrchol o 23% mewn allyriadau CO2 fesul tunnell o sment Portland. 

 Ers 1990 mae gweithgynhyrchwyr papur a mwydion y DU wedi lleihau 
allyriadau CO2 fesul tunnell o bapur a gynhyrchwyd o 1.3 tunnell i 0.6 tunnell.  

 
 
 
30. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda nifer o sectorau carbon 

dwys i’w cefnogi gyda buddsoddi mewn technolegau i alluogi enillion 
effeithlonrwydd a lleihau carbon. Cyflawnwyd hyn mewn ffordd sy’n 
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cydymffurfio â chymorth gwladwriaethol drwy Gynllun Diogelu’r Amgylchedd 
Llywodraeth Cymru a hysbyswyd gan yr UE.  

 
31. Mae cyllid WEFO yn cefnogi nifer o fentrau strategol sy’n ystyried sut y gall 

diwydiant wella effeithlonrwydd a datgarboneiddio ymhellach. Mae Flexis yn 
brosiect allweddol dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a 
Phrifysgol De Cymru. Bydd yr ymchwil, a gaiff ei chymhwyso mewn 
arddangoswr a leolwyd yng Nghymru yng Ngweithfeydd Dur Tata ym Mhort 
Talbot, yn ystyried sut i ddarparu ynni carbon isel a dibynadwy mewn ffordd 
ymatebol a hyblyg i ddiwallu’r angen yn y dyfodol a sut i ddal a rheoli’r carbon a 
gynhyrchir gan ddiwydiant. 

 
 
Adeiladau 
 
32. Mae mynd i’r afael ag effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi sy’n bodoli eisoes yn 

cynnig cyfleoedd sylweddol i leihau allyriadau, biliau ynni a lefelau tlodi 
tanwydd. Gwella eu heffeithlonrwydd ynni yw’r ffordd fwyaf cost-effeithiol i 
fodloni ein hymrwymiadau i leihau allyriadau carbon, lleihau costau ar gyfer 
defnyddwyr ac ymdrin yn uniongyrchol â thlodi tanwydd. Y peth hanfodol yw 
cymryd y camau cywir ac nid dim ond unrhyw gamau. Nid oes un datrysiad sy’n 
addas i bob problem. Mae’n hanfodol gwybod pa gamau i’w cymryd yn seiliedig 
ar dystiolaeth.  

 
33. Yn 2016, comisiynwyd y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) i gynnal arolwg o 

gyflwr tai a bydd data yn dechrau cael eu rhyddhau yn ystod yr haf eleni. 
Rydym wedi comisiynu ymchwil gyda Phrifysgol Caerdydd i edrych ar 
dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio i ddatgarboneiddio tai mewn gwahanol fathau 
o adeiladau a sefyllfaoedd. Bydd rhoi hwn at ei gilydd gyda’r data o’r arolwg o 
gyflwr y stoc yn caniatáu inni ddatblygu, dros y ddwy flynedd nesaf, rhaglen 
weithredu gydlynol ag iddi elfennau ariannol, cymdeithasol a newid ymddygiad.  

 
34. Rydym yn sefydlu Grŵp Llywio newydd a fydd yn dod â rhandddeiliaid, 

academyddion, busnesau, buddsoddwyr a rhoddwyr benthyciadau ynghyd i 
ddeall yr her a datblygu consensws ynghylch datgarboneiddio’r stoc dai 
gyfredol. Bydd eu gwaith yn cyfrannu at y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Gweinidogol ynghylch yr agenda ddatgarboneiddio ehangach.  
 

35. Mae’r costau ariannol yn debygol o fod yn sylweddol ond felly hefyd y gost o 
wneud dim. Bydd agweddau tuag at ddefnyddio ynni a’r angen am newid yn 
golygu bod angen inni weithio’n agos ag amrywiaeth eang iawn o randdeiliaid, 
sefydliadau a’r cyhoedd.  Mae UKCCC yn cydnabod safle a gallu Llywodraeth 
Cymru i wneud hyn. 

 
36. Mae ein stoc dai gyfredol yn her enfawr ond ni allwn anwybyddu’r cartrefi 

newydd sy’n cael eu hadeiladu. Nid ydym eisiau gorfod parhau i ailosod.  Mae 
atal yn well nag ymaddasu. Felly, yn ogystal â chamau gweithredu ar gartrefi 
sy’n bodoli eisoes, mae gennym hefyd uchelgais i adeiladu 1,000 o fathau 
newydd o gartref ar draws Cymru drwy ein Rhaglen Dai Arloesol a 
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ddechreuodd yn llwyddiannus iawn yn 2017-18.  Dyma ran o’n targed o 20,000 
o dai fforddiadwy yn ystod y tymor hwn o Lywodraeth.   

 
37. Mae’r Rhaglen yn ceisio profi modelau newydd a dysgu drwy wneud hynny, er 

mwyn inni wybod yn y dyfodol sut i adeiladu tai o ansawdd yn gyflym sydd 
hefyd yn ategu ein targedau a chanlyniadau ar gyfer datgarboneiddio. Er 
enghraifft, un o’r cynlluniau a ariennir yw’r prosiect Active Homes yng 
Nghastell-nedd. Dan arweiniad cymdeithas dai Pobl, mae 16 o dai newydd yn 
cael eu hadeiladu, gan gyflwyno technolegau a ddatblygwyd drwy Solcer 
house, y prosiect SPECIFIC, sy’n datblygu tai fel gorsafoedd pŵer. Mae’n rhy 
fuan i ddweud pa fodelau fydd y rhai mwyaf llwyddiannus ond mae adeiladu 
cartrefi sy’n cefnogi ein hagenda carbon yn hanfodol.  Mae astudiaeth 
gwmpasu ar adolygiad o reoliadau adeiladu Rhan L bellach ar waith – gyda’r 
bwriad o ddechrau’r prif adolygiad cyn diwedd y flwyddyn. 

 
38. Eleni, bydd yr UE yn ystyried diwygiadau i Ail-luniad 2010 o’r Gyfarwyddeb y 

bydd angen eu trosi i gyfraith y DU yn dibynnu ar drefniadau pontio Brexit. 
Bwriedir i’r adolygiad o Ran L ddiwallu gofyniad EPBD 2010 (Ail-lunio) i bennu 
safonau ‘Ynni Bron yn Sero’(‘Nearly Zero Energy’ (NZE)) ar y lefel orau bosibl o 
ran costau, neu’n well na hynny. Ar hyn o bryd, rydym yn aros am 
ddadansoddiad terfynol o’n safonau cyfredol (Rhan L 2014) i gyflawni'r ‘lefelau 
gorau posibl o ran costau’. 

 
39. Er mai bwriad yr adolygiad sydd i ddod yw darparu Ynni Bron yn Sero fel 

isafswm, rhagwelir y bydd y gofyniad i gyflawni Ynni Bron yn Sero yn golygu 
mireinio’r safonau presennol a dim mwy. Rhagwelir hefyd y bydd y safonau 
presennol ar gyfer adeiladau newydd nad ydynt rhai domestig yn cyrraedd 
neu’n agos iawn i ‘Ynni Bron yn Sero’ fel y’i diffinnir gan y gyfarwyddeb. 

 
 

40. Cafodd yr adolygiad o Ran L ei ohirio er mwyn ystyried rhai o’r goblygiad a 
ddeilliodd o drasiedi Grenfell. Mae’n debygol y bydd yr adolygiad annibynnol yn 
arwain at newidiadau mawr i reoliadau adeiladu a’r system rheoli adeiladu a 
fydd yn cymryd sawl blwyddyn i’w cwblhau. Bydd y ffordd rydym yn rheoli 
blaenoriaethau cystadleuol, yn yr achos hwn o newid hinsawdd a diogelwch 
bywydau, yn hanfodol i’r dull o wella rheoliadau adeiladu. 

 
 

41. Mae rhaglen Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru wedi cyflawni datrysiadau o 
ran ôl-osod ynni mewn tai ar gyfer pobl sydd dan anfantais economaidd. Mae 
Nest ac Arbed yn cynnwys mesurau i asesu eu heffaith ar leihau allyriadau. 
 

42. Mae gwres yn rhan fawr o’r her ddatgarboneiddio. Mae gwres yn cyfrif am bron 
hanner yr ynni a ddefnyddir yn y DU a thraean o allyriadau carbon yn y DU. 
Dyma her fawr o ran polisi. Cytunwn ag argymhelliad UKCCC ar yr angen am 
ddull gweithredu strategol ar wres yng Nghymru. Eleni, byddwn yn adolygu 
amrywiaeth eang o dystiolaeth a gwaith gyda’r rhai sydd â diddordeb i nodi ble 
y dylid cyfeirio ein hadnoddau. Yna, byddwn yn ystyried a oes angen cyhoeddi 
datganiad polisi ar wahân ar gyfer gwres yng Nghymru. 
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43. Dylid defnyddio pwerau Llywodraeth Cymru ar safonau adeiladu, a grybwyllwyd 
uchod, ar gyfer adeiladau newydd i sicrhau safon uchel o effeithlonrwydd ynni a 
systemau gwresogi carbon isel. Bydd hyn yn osgoi gwaith ôl-osod costus yn y 
dyfodol ac yn sicrhau bod biliau ynni cartrefi mor isel â phosibl. Gall Cymru 
arwain y DU mewn perthynas â’r camau gweithredu hyn i leihau allyriadau. 

 
44. Mewn mannau eraill, mae’r gwelliant o 20% a wnaed gennym i adeiladau 

newydd nad ydynt yn rhai domestig yn golygu ein bod ar flaen y gad o’n 
cymharu â’r gwledydd eraill yn y DU, gan roi hwb i’r gwaith o osod dyfeisiau 
ynni adnewyddadwy. 

 
 
Rheoli tir  
 
45. Mae’n rhaid inni feddwl o ddifrif am sut i greu mwy o goetir. Mae angen inni 

warchod ein storfeydd o garbon mewn coetiroedd, pren a chynnyrch pren sy’n 
bodoli eisoes, a hefyd sicrhau ein bod yn creu digon o goetir newydd i gynnal 
ac ymestyn y storfeydd hyn.  

 
46. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn asesu’r heriau o newidiadau i 

amodau masnachu ar gyfer ffermwyr ar ôl Brexit (gan gynnwys diwedd CAP) a 
sut y bydd hynny’n effeithio ar yr angen i ddiwallu ymrwymiadau rhyngwladol a 
domestig i leihau allyriadau o’r sector amaethyddol. Mae gennym weithgor o 
randdeiliaid ffermio ac academyddion sy’n ystyried y camau nesaf i leihau 
allyriadau carbon, methan ac amonia sy’n deillio o amaethyddiaeth.   

 
47. Sefydlwyd Fforwm Newid Hinsawdd y Diwydiant Amaethyddol (AICCF) yn dilyn 

gwaith Amaeth Cymru ac mae’n fforwm dan arweiniad diwydiant sy’n gweithio’n 
agos â Llywodraeth Cymru i gynghori, darparu tystiolaeth a barn arbenigol ar yr 
opsiynau gorau i gyflawni’r newidiadau gorau posibl. 

  
48. Man cychwyn gwaith AICCF oedd yr Adolygiad o Ddefnydd Tir a Newid 

Hinsawdd. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd yn 2014, a gyflawnwyd gan 
ymgynghorwyr annibynnol ac a gefnogwyd gan sefydliadau academaidd, yn ei 
hanfod yn adolygiad o dystiolaeth wyddonol, ond roedd hefyd yn cynnwys 20 
argymhelliad a anelwyd at amrywiaeth o feysydd polisi. Darparodd arweiniad ar 
y ffordd ymlaen i’r sectorau er mwy lleihau allyriadau a pharatoi mesurau i ddod 
yn fwy cydnerth mewn perthynas â newid hinsawdd. Mae’r adolygiad wedi’i 
osod o fewn cyd-destun yr angen i ddefnydd tir ddarparu amrywiaeth ehangach 
o wasanaethau eco-system (gan gynnwys cynhyrchu bwyd) a blaenoriaeth 
drawsbynciol Llywodraeth Cymru, sef datblygu Economi Twf Gwyrdd. 

 
49. Mae AICCF bellach yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i; 

 

 Gweithio gyda’r gadwyn fwyd ehangach i weithredu dull cenedlaethol tuag at 
Lywio Carbon yn dilyn adolygiad o ddangosyddion allweddol Newid Hinsawdd 
i ategu cadwyn fwyd gynaliadwy yng Nghymru ac ategu unrhyw frand “Cymru” 
yn y dyfodol. 

 Datblygu a chytuno ar set genedlaethol o ddangosyddion perfformiad ar lefel 
uchel ac is-set o ddangosyddion perfformiad o fewn fframwaith monitro a 
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gwerthuso cadarn i fesur cynnydd yn y sector amaethyddol ac o fewn 
busnesau bwyd yng Nghymru. 

 Gweithio gyda Chyrff Diwydiant a Byrddau Diwydiant perthnasol i ddatblygu 
dull gweithredu di-dor tuag o ran datblygu gwerthoedd brand cynaliadwy ar 
gyfer a chan y prif ddiwydiant a’r gadwyn gyflenwi fwyd ehangach. 

 
50. Rydym eisiau cadw ffermwyr ar y tir. Dylai ein polisi newydd ganolbwyntio ar dir 

Cymru yn darparu nwyddau cyhoeddus i’r holl bobl yng Nghymru. Gallai hyn 
gynnwys camau gweithredu fel plannu coed ac adfer mawnogydd i gynyddu 
maint y ddalfa garbon mewn defnydd tir. 
 

51. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i greu mwy o goetir newydd gyda 
tharged uchelgeisiol o 100,000 hectar o goetiroedd newydd erbyn 2030.  Mae 
swyddogion yn adolygu’r strategaeth goedwigaeth Coetiroedd i Gymru, gan 
dderbyn cyngor gan y Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd. Mae 
cynyddu coetiroedd a datblygu sector coedwigaeth cystadleuol ac integredig yn 
ganlyniadau allweddol ar gyfer y Strategaeth, a byddant yn parhau felly, gyda 
Pholisi Naturiol Cymru yn arwain y gwaith a’i weithredu mewn ardaloedd.  

 
52. Yr uchelgais plannu newydd yw 2,000 o hectarau y flwyddyn, gyda’r nod o 

ddarparu tua 1,000 o hectarau drwy Glastir. Byddai’r hanner arall yn cael ei 
gyflawni drwy blannu a ariennir yn breifat neu ddulliau eraill.  Nid yw’r cyfraddau 
plannu cyfredol yn cyrraedd y targed ar gyfer coetir newydd. Fodd bynnag, mae 
Llywodraeth Cymru yn ystyried bod y dyhead hwn yn un hirdymor y bydd angen 
amser arno er mwyn i amrywiaeth o fesurau wneud cynnydd yn hytrach na 
chynnydd blynyddol llinell syth. 

 
Gwastraff 

 
53. Mae allyriadau gwastraff yng Nghymru wedi gostwng 72% ers 1990. Mae gan 

Gymru y gyfradd ailgylchu uchaf yn y DU (cafodd 64% o wastraff trefol ei 
ailddefnyddio, ei gompostio neu ei anfon i’w ailgylchu yn 2016/17) a’r drydedd 
gyfradd orau yn y Byd ar gyfer ailgylchu yn ôl astudiaeth annibynnol.  

 
54. Diben y strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff yw lleihau allyriadau carbon 

sy’n gysylltiedig â gwastraff. Mae’n gosod Cymru ar drywydd tuag at <5% o 
dirlenwi erbyn 2025, gan roi terfyn ar bron bob achos o allyriadau methan o 
safleoedd tirlenwi sy’n deillio o wastraff newydd a gaiff ei dirlenwi. Nodir plastig 
fel gwastraff sydd wedi’i flaenoriaethu y dylid gweithredu arno. Yr uchelgais yw 
sicrhau y bydd yr holl gynnyrch a phecynnau erbyn 2050 wedi’u dylunio i’w 
dadelfennu a’u hailddefnyddio neu eu hailgylchu. Mae WRAP Cymru yn gyfrifol 
am gynhyrchu map llwybr i gynyddu’r galw am blastig wedi’i ailgylchu.  

 
55. Mae’r data diweddaraf gan y Rhaglen Weithredu ar Wastraff ac Adnoddau yn 

dangos mai cyfradd ailgylchu poteli plastig o gartrefi yn 2015 ymhlith yr 
Awdurdodau Lleol yng Nghymru oedd 75%, sef cynnydd o 55% o gymharu â 
2009. 
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56. Rydym wedi comisiynu ymgynghorwyr i gynnal astudiaeth i archwilio’r potensial 
ar gyfer cynlluniau Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr a fydd yn cynnwys 
dadansoddiad o Gynlluniau Dychwelyd Ernes. 

 
57. Rydym yn archwilio opsiynau cyfrifoldeb estynedig cynhyrchwyr ar gyfer chwe 

math allweddol o ddeunydd pacio bwyd a diod, gyda’r nod o leihau gwastraff, 
gan gynyddu ailgylchu a lleihau sbwriel.  

 
58. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi gweithio ar y cyd â Thrysorlys EM 

ar yr angen i fynd i’r afael â’r phlastigau untro, gan gynnwys archwilio trethiant.  
Rhagwelir y bydd y cais am dystiolaeth ar blastigau untro yn cael ei gyhoeddi 
cyn y Pasg – mae Llywodraethau Cymru a’r DU wedi cytuno i weithio gyda’i 
gilydd i lywio penderfyniadau’r dyfodol ar y ffordd ymlaen.   

 
59. Rydym hefyd yn datblygu deddfwriaeth i gyflwyno’r gwaharddiad ar ficrobelenni 

yng Nghymru, o ran y broses o weithgynhyrchu a gwerthu cynnyrch, erbyn 30 
Mehefin 2018.   

 
60. Ar ôl i’r gwaharddiad gael ei gyflwyno, bydd yn drosedd i unrhyw un 

weithgynhyrchu, gwerthu neu gynnig cyflenwi unrhyw gynnyrch gofal personol 
neu gosmetig y gellid eu rinsio sy’n cynnwys microbelenni plastig yng Nghymru. 

 
Trafnidiaeth 
 
61. Rydym yn ystyried mesurau i gefnogi’r broses o roi terfyn ar gerbydau petrol a 

diesel mewn ffordd integredig fel rhan o’n hymrwymiadau datgarboneiddio, gan 
gydnabod nad yw safonau gweithgynhyrchu cerbydau, treth tanwydd a threth y 
ffordd yn faterion datganoledig.  

 
62. Rydym yn cydweithio â Llywodraeth y DU ar ddatblygu ei strategaeth ar gyfer 

trafnidiaeth ffordd carbon isel, a sut y byddai ei hymrwymiad i fuddsoddi mwy o 
arian mewn cerbydau carbon isel yn fuddiol i Gymru.  

 
63. Cynyddodd nifer y cofrestriadau ar gyfer ceir trydan a hybrid yng Nghymru 35% 

yn 2017 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol ac mae cynlluniau yn cael eu 
datblygu ar gyfer rhwydwaith o bwyntiau cyhoeddus i wefru’r ceir ar hyd/ger ein 
rhwydwaith cefnffyrdd, gan ganolbwyntio ar ardaloedd lle mae’r farchnad yn 
annhebygol o lenwi’r bylchau. 

 
64. Rydym wedi a byddwn yn parhau i gynghori Awdurdodau Lleol, cyrff sector 

cyhoeddus eraill, gweithredwyr bysiau, busnesau eraill a’r Trydydd Sector ar 
wneud cais am gyllid Llywodraeth y DU sy’n ymestyn i Gymru, gan gynnwys y 
Gronfa Bysiau Allyriadau Isel a’r Cynllun Gwefru Geir yn y Gweithle. 

 
65. Rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys sector yr 

awdurdodau lleol, Swyddfa’r DU yn yr Alban ar gyfer Cerbydau a Thrafnidiaeth 
Allyriadau Isel. Mae’n amlwg bod amrywiaeth eang o fodelau posibl ar gyfer 
cyllido, gweithredu a rheoli seilwaith cynaliadwy i wefru Cerbydau Trydan, gan 
gynnwys: model cenedlaethol sy’n debyg i ChargePlace yn yr Alban; model 
cyflawni gan Awdurdodau Lleol; neu gyfuniad o’r ddau. 

Tudalen y pecyn 27



 
 
 

11 

 

 
66. Mae ein polisi cenedlaethol yn anelu at leihau’r angen i deithio a hyd y teithiau, 

tra’n gwneud y posibilrwydd o gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus yn haws i bobl. Gall y system gynllunio gyflawni hyn drwy 
ddylanwadu ar leoliad, maint, dwysedd, cymysgedd o ddefnydd a dyluniad 
datblygiadau newydd a lle y bo’n bosibl, hybu polisi o ddyluniad sydd wedi’i 
lywio gan drafnidiaeth, gan leoli datblygiadau mewn lleoedd sy’n gysylltiedig â 
chyfnewidfeydd trafnidiaeth amlgyfrwng a chynaliadwy allweddol o ansawdd 
uchel. 

 
67. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau bod holl ddarparwyr gwasanaethau 

cyhoeddus yn mabwysiadu’r un dull gweithredu ar integreiddio a chynllunio 
darpariaeth gwasanaethau – dull gweithredu sy’n gynaliadwy, yn hygyrch i 
bawb, yn integredig, ac yn canolbwyntio ar anghenion pobl, cymunedau a 
busnesau. 

 
68. Dyrannwyd cyllid Cyfalaf ychwanegol o £8 miliwn i gynlluniau Teithio Llesol ar 

gyfer 2017-18 a fydd yn rhoi hwb i gynlluniau sy’n bodoli eisoes a chyllido 
prosiectau ychwanegol ym mis Rhagfyr, 2017. 

 
69. Dyrannwyd cyllid ar gyfer 2018-19 ar gyfer y tri grant a ddefnyddir gan 

Awdurdodau Lleol i roi gwelliannau ar waith: £5 miliwn ychwanegol yn benodol 
ar gyfer gwaith paratoi ar gynlluniau teithio llesol i ddatblygu cyfres o brosiectau 
posibl ar gyfer Teithio Llesol.  

 
70. Dyrannwyd yr arian hwn i’r holl Awdurdodau Lleol ar sail fformiwla er mwyn rhoi 

arwydd ein bod yn disgwyl i gymunedau ar draws Cymru elwa o seilwaith teithio 
llesol da.  

 
71. Yn ogystal â’r cyllid hwn ar gyfer cynlluniau lleol, byddwn yn cynllunio 

gwelliannau i deithio llesol fel rhan o’n rhaglen cerdded a beicio ar hyd 
cefnffyrdd a’u hymgorffori yn ein holl brosiectau mawr. Yn ogystal, mae refeniw 
o £1.9 miliwn yn cael ei ryddhau ar gyfer Diogelwch y Ffordd, a bydd mwyafrif 
yr arian hwn yn cyllido cerdded a hyfforddiant beicio. 

 
72. Fodd bynnag, nid yw’n ymwneud â gwario arian yn unig. Mae’r Ddeddf Teithio 

Llesol yn rhoi’r cynlluniau ar waith a fydd yn ein helpu i wario ein harian yn well 
ac yn y lleoedd lle y gall arwain at yr effaith fwyaf. 

 
73. Mewn mannau eraill, cynigir Prosiect yr M4 fel datrysiad cynaliadwy a hirdymor 

i’r problemau sy’n gysylltiedig â’r porth hwn i Gymru.  Mae’r tystiolaeth wedi’i 
chyflwyno i’r Ymchwiliad cyhoeddus parhaus sy’n cwmpasu pob agwedd ar y 
prosiect, gan gynnwys y mesurau arfaethedig ar gyfer ymaddasu i newid 
hinsawdd. 

 
74. Mae effeithiau amgylcheddol a’r broses o’u lleihau yn amlwg yn bwnc amrywiol.  

Cyhoeddwyd Datganiad Amgylcheddol cynhwysfawr sy’n nodi’r effeithiau 
posibl. Nodir y broses arfaethedig i leihau effeithiau negyddol yn yr adroddiad 
hwnnw, er enghraifft plannu coetir newydd sydd fwy na dwbl maint yr ardal a 
gymerwyd a hidlo dŵr ffo glaw ar wely corsydd naturiol a phyllau gwanhau.  
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Mae hefyd rhaid ystyried effeithiau amgylcheddol cadarnhaol y Cynllun, er 
enghraifft gwelliannau sylweddol i ansawdd aer a sŵn, yn fwyaf nodedig mewn 
ardaloedd trefol sy’n agos i’r M4. 

 
Ansawdd Aer 
 
75. Mae gwella ansawdd aer yng Nghymru yn flaenoriaeth i Lywodraeth fel yr 

adlewyrchwyd yn ein strategaeth genedlaethol, Ffyniant i Bawb. 
 

76. Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r Cynllun Aer Glân ar gyfer ymgynghoriad yn 
ddiweddarach eleni. Rydym dal i wynebu her sylweddol o ran diwallu terfynau 
nitrogen deuocsid mewn rhai ardaloedd trefol.  Rydym yn ymgymryd ag dull 
trawslywodraethol o ddatblygu’r datrysiadau cywir cyn gynted â phosibl. 
 

77. Ein bwriad hefyd yw gweithio gyda Llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau 
datganoledig eraill ar y gwaith o ddatblygu Strategaeth Aer Glân y DU. Bydd y 
Strategaeth hon yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella ansawdd yr 
aer yng Nghymru. Disgwyliwn i’r Strategaeth gael ei hategu gan sylfaen 
dystiolaeth gyson ar draws pob sector a gweinyddiaeth fel sail am weithredu 
cydlynol ar draws y DU.  Mae hefyd rhaid i’r Strategaeth adlewyrchu, lle y bo’n 
briodol, amgylchiadau penodol yng Nghymru. 
 

78. Ar hyn o bryd mae’r DU yn bodloni’r terfynau cyfreithiol ar gyfer bron pob 
llygrydd ond mae’n wynebu heriau sylweddol wrth leihau lefelau nitrogen 
deuocsid (NO2). Yng Nghymru, mae angen mesurau adferol i gyflymu 
cydymffurfiaeth ac, ym mis Gorffennaf 2017, cyhoeddwyd gwybodaeth yng 
Nghynllun Ansawdd Aer newydd y DU ar y mesurau rydym yn bwriadu eu 
cymryd i gyflymu cydymffurfiaeth.  
 

79. Roedd y cynllun yn cynnwys ymrwymiad i ymgynghori ar Fframwaith Parth Aer 
Glân i Gymru. Byddwn yn ymgynghori ar y Fframwaith cyn gynted â phosibl ac 
heb fod yn hwyrach na diwedd mis Ebrill 2018. Mae swyddogion yn gweithio 
gyda swyddogion yng Nghaerdydd, a nodwyd fel dinas lle y byddai Parth Aer 
Glân yn cyflymu cydymffurfiaeth â gwerthoedd terfyn yr UE. 

 
Datgarboneiddio yn y Sector Cyhoeddus  

 
80. Dim ond cyfran fach o allyriadau Cymru y mae’r sector cyhoeddus yn eu 

cynhyrchu ond mae angen arweinyddiaeth yn genedlaethol ac yn lleol i 
gyflawni’r gwaith datgarboneiddio dwfn sydd ei angen. Mae’r sector cyhoeddus 
mewn sefyllfa unigryw i sicrhau adeiladau digonol ac i ddylanwadu ar allyriadau 
drwy ddarparu gwasanaethau, prosesau caffael a dylanwadu ar gamau 
gweithredu mewn cymunedau.  

 
 

81. Mae’n rhaid i’r sector cyhoeddus fod yn effeithlon yn nhermau eu llinell waelod 
yn yr hinsawdd economaidd heriol hon. Rydym yn gwneud arbedion, yn lleihau 
costau ac yn manteisio ar y buddion economaidd a chymdeithasol ehangach 
sydd ynghlwm wrth gymryd camau mewn perthynas â lleihau allyriadau, ochr 
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yn ochr ag Awdurdodau Lleol, prifysgolion, colegau, byrddau iechyd ac 
ymddiriedolaethau blaengar. 

 
82. Mae ffigurau ar gyfer 2014 yn dangos bod y sector cyhoeddus wedi lleihau ei 

allyriadau 57% ers 1990 drwy ddefnyddio tanwydd yn fwy effeithlon a newid i 
wresogi â nwy ar draws Cymru ar gyfer llawer o adeiladau’r sector cyhoeddus. 
Mae Cymru ar flaen y gad o ran caamau byd-eang i fynd i’r afael â newid 
hinsawdd ac mae’n gwneud hynny mewn ffordd sy’n paratoi Cymru ar gyfer y 
dyfodol. 

 
83. Yr uchelgais yw sicrhau bod y sector cyhoeddus yng Nghymru yn garbon 

niwtral erbyn 2030. Amlinellodd yr ymatebion i’n ceisiadau am dystiolaeth yr haf 
diwethaf feysydd o anhawster ond roeddent yn gefnogol iawn i’r uchelgais a’r 
dulliau gweithredu i gynyddu mesurau datgarboneiddio yn raddol. 

 
84. Mae Prosiect Carbon Bositif Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dylanwadu ar yr 

uchelgais i fod yn Garbon Niwtral. Gwerthusodd y Prosiect Carbon Bositif 
statws carbon net Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys allyriadau nwyon tŷ 
gwydr, dal a storio carbon ar draws ystad a gweithrediadau Cyfoeth Naturiol 
Cymru a chyfleodd lleihau. Mae’r prosiect yn awgrymu pwysigrwydd dull 
cynhwysfawr o amcangyfrif statws carbon net sefydliad er mwyn deall effaith 
carbon yn llawn. Byddwn yn parhau i gefnogi Cyfoeth Naturiol Cymru i rannu’r 
hyn a ddysgwyd o’r Prosiect Carbon Bositif a lledaenu arferion gorau ar draws 
y sector cyhoeddus yng Nghymru.  

 
85. Mae cynlluniau peilot eraill gydag Awdurdodau Lleol ar waith ac yn cynnwys 

cymhellion allweddol megis lleihau’r defnydd o blastig, lleihau trafnidiaeth a 
chefnogi’r economi gylchol. Er enghraifft, mae’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol a chydwasanaethau caffael GIG Cymru yn prynu 100% o ynni 
adnewyddadwy ar gyfer eu sefydliadau. Mae’r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol yn cefnogi fforwm cydweithredol o reolwyr fflyd sector cyhoeddus 
i archwilio’r defnydd o gerbydau trydan a’r seilwaith ategol. Mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru wedi cyflwyno sawl cerbyd trydan ac wedi gosod pwyntiau 
gwefru mewn dwy ganolfan ymwelwyr. Caiff y gwersi a ddysgwyd o ran symud i 
gerbydau electronig eu rhannu â’r fforwm rheolwyr fflyd y sector cyhoeddus 
ehangach. 
 

86. Mae llawer o’r camau gweithredu i ddatgarboneiddio’r sector cyhoeddus yn 
cynhyrchu neu’n arbed refeniw.  Bydd ein gwasanaeth Twf Gwyrdd Cymru, 
erbyn diwedd tymor y Llywodraeth bresennol, wedi buddsoddi tua £70 miliwn 
mewn prosiectau ynni sector cyhoeddus. Caiff ad-daliadau cyllid eu 
hailfuddsoddi mewn prosiectau ynni sector cyhoeddus pellach.  Nododd ein 
hachos busnes ar gyfer Twf Gwyrdd Cymru fod cronfa o £50 miliwn yn rhoi’r 
cyfle i ni greu tua £650 miliwn o arbedion arian parod ar ynni a lleihau 
allyriadau gan 2.5m tunnell o CO2, dros gyfnod yr asedau rydym yn eu cyllido. 

 
87. Eleni yn unig, rydym yn disgwyl ymrwymo tua £24 miliwn i brosiectau ynni, 

gyda buddsoddiadau yn canolbwyntio ar oleuadau stryd a datrysiadau i sicrhau 
effeithlonrwydd ynni adeiladau. Mae nifer o gynlluniau ynni adnewyddadwy 
sector cyhoeddus hefyd yn cael eu datblygu a disgwylir buddsoddiad o fewn y 
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ddwy flynedd nesaf. Mae gennym gyfle i greu ymgysylltiad cymunedol â’r 
prosiectau hyn. Er mwyn ysgogi’r cyfle hwn, sefydlwyd Gwasanaeth Ynni 
newydd gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau ynni i’r sector 
cyhoeddus ac i grwpiau, gan ganolbwyntio ar y manteision lleol yng Nghymru. 
Bydd y gwasanaeth newydd ar waith ym mis Ebrill 2018.  

 
Caffael 
 
88. Mae’r sector cyhoeddus yng Nghymru yn gwario tua £6 biliwn y flwyddyn ar 

nwyddau, gwasanaethau a gwaith sy’n cael ei gaffael yn allanol. Mae cyfle 
gwirioneddol i ddeall ble y gall camau gweithredu gael yr effaith fwyaf i leihau 
carbon mewn cadwyni cyflenwi yn y sector cyhoeddus. 

 
89. Mae’n rhaid i’r sector cyhoeddus cyfan gymryd perchenogaeth dros 

ddatgarboneiddio. Fodd bynnag, er mwyn cymryd camau, mae angen i’r sector 
cyhoeddus yng Nghymru ddeall ôl-troed carbon ei weithgarwch caffael ei hun, a 
nodi pa feysydd gwariant yn ymwneud â chaffael sy’n gallu cael yr effaith fwyaf 
ar leihau allyriadau.   

 
90. Cyfarfu ein Cyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol ar 15 Ionawr a nododd 

bapur gan Gwerth Cymru, a oedd yn cynnwys sawl argymhelliad ar gyfer mynd 
i’r afael â’r ffrwd waith hon, gan gynnwys: 

 
o Asesu lefelau cyfredol o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ar 

draws adrannau Caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru;  
o bod Gwerth Cymru yn archwilio’r posibilrwydd o ymgysylltu â 

Cyfoeth Naturiol Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill i 
ddatblygu offer a hyfforddiant at ddefnydd cyrff cyhoeddus, gan 
gynnwys dull adrodd ar gyfer olrhain cynnydd ar leihau carbon; 

o treialu offer a hyfforddiant, gan gyflwyno’r rhain yn ehangach ar 
draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. 

 
91. Cefnogir y Cyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol gan Weithgor 

Datgarboneiddio, a fydd yn cefnogi adolygiad o ddata gwariant ar gaffael i 
helpu i lywio categorïau gwariant wedi’u blaenoriaethu, gyda chynllun cyflawni 
ac ymgysylltu â rhanddeiliaid i ddilyn hyn. 

 
92. Mae Gwerth Cymru bellach yn llunio cynllun prosiect ac yn gweithio gyda 

Cyfoeth Naturiol Cymru a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu dull gweithredu.  
 

 

Newid ymddygiad  

93. Er bod y data a’n meddylfryd hyd yma wedi canolbwyntio ar allyriadau sy’n 
ymwneud â sectorau penodol, rydym yn cydnabod pwysigrwydd ymdrin ag 
allyriadau ar lefel bersonol. Mae’r allyriadau o’r sector trafnidiaeth, er enghraifft, 
yn gasgliad o ddewisiadau miliynau o bobl.  Mae gan unigolion rôl bwysig o ran 
lleihau allyriadau.  Rydym yn awyddus i archwilio sut y gallwn weithio gyda’r 
cyhoedd i leihau allyriadau.  Yn fuan byddwn yn comisiynu ymchwil i helpu i 
ddatblygu sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr agenda hon. 
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94. Mae ein rhaglen Eco-Sgolion yn canolbwyntio ar wella ymwybyddiaeth 

ynghylch newid hinsawdd a’i effeithiau ymhlith plant a phobl ifanc.  Mae’r 
cynllun rhyngwladol yn cael ei gynnal mewn 70 o wledydd o amgylch y byd.  
Mae’r rhaglen yn annog disgyblion i gymryd camau yn eu hysgol ac fel rhan o’u 
cymuned.  Mae’r rhaglen Eco-Sgolion yn rhoi ymdeimlad o gyfrifoldeb i 
ddisgyblion ac yn annog meddylfryd cynaliadwy y gallant ei gymhwyso yn 
ddyddiol. 

  
95. Rydym wedi lansio cystadleuaeth fideo i blant 8 i 11 oed, gan ddefnyddio’r 

rhwydwaith Eco-sgolion, i ofyn i bobl ifanc sut maent yn disgwyl i Gymru edrych 
yn 2050. Bydd y gystadleuaeth fideo yn codi ymwybyddiaeth ac yn cynnwys 
pobl ifanc yn y broses o chwilio am ddatrysiadau. Mae’r gystadleuaeth yn cael 
ei chynnal tan 23 Mawrth 2018.  

 

Ymaddasu i Newid Hinsawdd  
 

96. Yn ogystal â lleihau allyriadau, rydym hefyd yn ystyried gallu adeiladau i 
wrthsefyll effeithiau newid hinsawdd. Mae’r gwaith hwn yn gweithredu ein 
goblygiadau o dan Gytundeb Paris, sy’n cydnabod bod angen ymgymryd â 
gwaith ymaddasu ar lefel genedlaethol, is-genedlaethol a rhanbarthol ac yn 
cefnogi Nod Datblygu Cynaliadwy 13 y Cenhedloedd Unedig ar Weithredu ar y 
Newid yn yr Hinsawdd. 

 
97. Darparodd UKCCC dystiolaeth ar y risgiau i Gymru sy’n deillio o’r effeithiau 

ffisegol rhagweledig sydd ynghlwm wrth newid hinsawdd ac rydym wedi 
ymrwymo i ymateb i’r risgiau hyn mewn cynllun ymaddasu i newid hinsawdd.  
Rydym bellach yn gweithio i ddeall yr effeithiau hyn sy’n deillio o newid 
hinsawdd ac i ddatblygu a gweithredu polisïau i sicrhau’r lefel orau bosibl o ran 
yr ymateb ymaddasu. 

 
 

98. Rydym wedi asesu tystiolaeth UKCCC ac wedi crynhoi’r risgiau allweddol i 
Gymru fel a ganlyn: 

a. Risgiau lle y mae angen cymryd mwy o gamau: 
• Risgiau i seilwaith (o bob ffynhonnell llifogydd) 
• Risg i gyflenwadau dŵr cyhoeddus sy’n deillio o sychder a 

llifau isel  
• Risgiau o rai arferion rheoli tir sy’n cynyddu perygl llifogydd 
• Risgiau i ecosystemau a busnesau amaethyddiaeth sy’n deillio 

o newidiadau i amodau hinsawdd  
b. Blaenoriaethau ymchwil: 

• Risgiau i gymunedau o bob ffynhonnell o lifogydd a chynnydd 
yn lefel y môr  

• Risgiau i seilwaith, busnes ac adeiladau sy’n deillio o lifau afon 
uchel, erydu a thywydd eithafol 

• Risgiau a chyfleoedd sy’n deillio o newidiadau i gynhyrchiant 
amaethyddiaeth a choedwigaeth  
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• Risgiau i iechyd a llesiant pobl a darparu gwasanaethau 
cysylltiedig sy’n deillio o dymheredd uchel, llifogydd a thywydd 
eithafol  
 

99. Rhagwelwn y bydd y Cynllun yn canolbwyntio ar: 
a. Mynd i’r afael â’r risgiau allweddol a nodwyd yn yr Asesiad o Risgiau 

Newid Hinsawdd (CCRA) 2017. 
b. Cefnogi grwpiau difreintiedig a chymunedau sy’n agored i niwed i 

ddatblygu’r gallu i wrthsefyll effeithiau newid hinsawdd. 
c. Sefydlu dulliau gweithredu ac amserlenni ar gyfer ymdrin â blaenoriaethau 

ymchwil. 
d. Diffinio’r camau i’w cymryd yn glir ar lefel Cymru gyfan, a’r rhai y mae 

partneriaid cyflawni lleol yn gyfrifol amdanynt. 
 

100. Rydym yn cydnabod bod canfyddiadau diweddaraf tystiolaeth CCRA yn nodi 
goblygiadau ar draws holl sectorau Llywodraeth Cymru gan gynnwys Iechyd, 
Cymunedau, Trafnidiaeth, Tai, Economi, Amaethyddiaeth, Bwyd a’r 
Amgylchedd.  Mae’r goblygiadau hyn yn ystyriaethau pwysig ar gyfer ein 
penderfyniadau allweddol a phrosiectau mawr a byddwn yn ceisio ymgorffori 
dulliau o ymaddasu i’r hinsawdd o fewn rhaglenni Llywodraeth Cymru ar draws 
y portffolios. 

 
101. Yn fewnol, sefydlwyd gweithgorau i ystyried y risgiau, darparu cyngor arbenigol, 

cytuno ar flaenoriaethau a sefydlu amcanion a chamau gweithredu posibl.  
Byddwn hefyd yn adolygu cynnydd ar weithredu mesurau ymaddasu ar draws 
portffolios a chynhyrchu astudiaethau achos i rannu arfer gorau. 

 
102. Cyn bo hir, byddwn yn sefydlu grŵp cyfeirio allanol i gefnogi’r broses o 

ddatblygu’r cynllun, gan gynnwys cynrychiolwyr o’n partneriaid cyflawni ar lefel 
Cymru gyfan a lleol, gyda’r nod o sefydlu nodau, amcanion a chamau 
gweithredu allweddol ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus cyn diwedd 2018.  

 
 
 

Rheoli Dŵr  
 

103. Gall effeithiau llifogydd dŵr wyneb ar ein pobl a chymunedau fod yn ddinistriol 
a’r gost i economi Cymru yn uchel. Ein bwriad yw sicrhau bod y gwaith o reoli 
dŵr wyneb sy’n deillio o ddatblygiadau newydd yn dilyn arfer gorau gan 
ddefnyddio dull draenio cynaliadwy o’r enw SuDS.  

 
104. Ar hyn o bryd, mae’r defnydd o SuDS yn isel, bydd safonau SuDS gorfodol yn 

sicrhau bod systemau draenio cydnerth yn cael eu gosod ar gyfer yr holl 
ddatblygiadau newydd mewn ardaloedd gwledig a threfol, gan ddarparu 
manteision lluosog ar gyfer ansawdd dŵr, lleihau perygl llifogydd, amwynder, 
llesiant a bioamrywiaeth. 

 
105. Rydym yn gweithio’n agos â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru ac Awdurdodau Lleol, i gyflawni yn erbyn ein 
hymrwymiad i reoli dŵr yn well yn ein hamgylchedd. Canfu ein hymgynghoriad 
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haf diwethaf fod cymorth cryf i ddechrau Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a 
Dŵr 2010 sy’n sefydlu mewn awdurdodau lleol ddull cymeradwyo a gweithredu 
SuDS ac yn cyflwyno Safonau SuDS gorfodol.  

 
 

Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd  
 

106. Rydym yn cydnabod y bydd newid hinsawdd yn cynyddu perygl llifogydd, nid yn 
unig drwy gynnydd yn lefel y môr ond hefyd drwy ffynonellau llifogydd, yn 
arbennig o ganlyniad i stormydd mwy cyson a dwys. Mae rheoli perygl llifogydd 
ac arfordiroedd yn parhau i fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.  Yn 
2017/18, rydym yn buddsoddi dros £54 miliwn ar draws Cymru.  Bydd y 
dyraniad cyllid cyfalaf dros 4 blynedd yn caniatáu inni gynllunio’n fwy effeithiol, 
gan ddarparu sicrwydd cyllid o un flwyddyn i’r llall.  

 
107. Rydym yn cynllunio ar gyfer perygl arfordiroedd yn y dyfodol drwy weithio ochr 

yn ochr ag awdurdodau lleol i ddatblygu rhaglen o fuddsoddiad cyfalaf mewn 
rheoli perygl arfordiroedd sy’n dechrau yn 2018/19.  Mae’r Rhaglen Rheoli 
Perygl Arfordiroedd yn darparu’r cyfle i awdurdodau lleol fuddsoddi hyd at £150 
miliwn yn y seilwaith arfordirol sy’n amddiffyn ein cymunedau arfordirol, gan 
ymaddasu i’r her newid hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr a chyflawni 
manteision ehangach.   

 
108. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli 

Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd gyda’r bwriad o gyhoeddi diweddariad ar gyfer 
2017/18. Mae hyn yn darparu cyfle i nodi amcanion tymor hwy y Llywodraeth 
hon ac ategu ein dull o reoli risg.  Wrth gyflawni’r adolygiad hwn, byddwn yn 
gweithio ochr yn ochr ag awdurdodau rheoli risg yn ogystal ag adrannau eraill y 
llywodraeth. 

 
109. Lansiwyd Map Cyngor Datblygu newydd, sy’n gydnaws â Map Llifogydd 

newydd Cyfoeth Naturiol Cymru yng nghwanwyn 2017 gan ddarparu un safle ar 
gyfer yr holl gyngor ar fapio perygl llifogydd i’r cyhoedd, datblygwyr ac 
awdurdodau lleol fel ei gilydd. 

 
 

110. Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ymaddasu i newid hinsawdd 
i’w defnyddio gan Awdurdodau Rheoli Risg wrth ddatblygu Cynlluniau a 
Strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd. Bydd y nodyn canllaw presennol yn cael 
ei ddiwygio yn yr haf i sicrhau ei fod yn gydnaws â chanllawiau Cynllunio 
cyfatebol ac yn adlewyrchu’r asesiad diweddaraf o ddata UKCP09. 

 
Polisi Adnoddau Naturiol 
 

111. Cyhoeddwyd Polisi Adnoddau Naturiol ar 21 Awst 2017.  Bydd y Polisi 
Adnoddau Naturiol yn llywio’r gwaith o gyflawni’r holl Nodau Llesiant, gan 
ddarparu manteision ar gyfer ein cymunedau a’n heconomi tra hefyd yn gwella 
ein hamgylchedd. Mae mynd i’r afael ag achosion a chanlyniadau newid 
hinsawdd yn egwyddor sydd wedi’i hymgorffori yn y Polisi a’r gwaith o gyflawni 
datrysiadau yn seiliedig ar natur, gan gynnwys y rhai sy’n gallu lleihau newid 
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hinsawdd yn ogystal ag ymdrin â risgiau, a dyma un o dair blaenoriaeth 
genedlaethol.  

 
112. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru bellach yn datblygu Datganiadau Ardal i gefnogi’r 

gwaith o gyflawni Polisi Adnoddau Naturiol mewn cyd-destun lleol, er enghraifft 
drwy ddarparu tystiolaeth ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol, Asesiadau 
Llesiant a thrwy annog gweithredu cydweithredol. 

 
 

Datblygu’r Sylfaen Dystiolaeth  
 
113. Gwybodaeth gadarn yw un o’r elfennau hanfodol sydd eu hangen i 

gynorthwyo’r gwaith o ddatblygu ymateb ymaddasu cynhwysfawr a chydlynol.  
Rydym yn gweithio gyda Defra a gweinyddiaethau eraill yn y DU, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, y Swyddfa Dywydd, UKCCC a’r byd academaidd i sicrhau bod 
y blaenoriaethau ymchwil allweddol yn cael eu cynnal dros y pum mlynedd 
nesaf. 

 
114. Mae Llywodraeth Cymru yn aelod o’r Bwrdd Prosiect ar gyfer Rhagfynegiadau 

Hinsawdd y DU 2018 (UKCP18), a fydd yn diweddaru rhagfynegiadau UKCP09 
mewn perthynas ag ardaloedd tirol y DU ac yn diweddaru rhagfynegiadau 
UKCP09 mewn perthynas â chynnydd yn lefel y môr, gan roi manylion 
rhanbarthol manylach, dadansoddiad pellach o’r peryglon a wynebwn, yn 
genedlaethol ac yn fyd-eang, a darparu mwy o wybodaeth am nodweddion 
eithafol posibl ac effeithiau newid hinsawdd.  Caiff y data hyn, ynghyd â 
negeseuon allweddol a chynnyrch ategol, eu rhyddhau ym mis Tachwedd 
2018. 

 
 
Lesley Griffiths AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  
 
Hannah Blythyn AC 
Gweinidog yr Amgylchedd 
 
Mawrth 2018  
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7 Chwefror 2018 

Annwyl Lesley, 

Prosiectau Ynni Cymunedol 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar 

14 Rhagfyr 2017 bu’r Aelodau’n trafod y problemau sy'n wynebu prosiectau ynni 

cymunedol gyda chynrychiolwyr sy'n eu rhedeg.   

Buom yn edrych ar y rhwystrau posibl i ddatblygu prosiectau yng Nghymru, sut y 

gall Cymru gyrraedd ei tharged o gynhyrchu 1GW o ynni lleol erbyn 2030, a pha 

gymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru.  Fe wnaethom hefyd ofyn i'n tystion 

sut y gall y broses gynllunio hwyluso datblygiadau ac a oes ymyriadau eraill gan y 

llywodraeth a allai hwyluso ehangiad prosiectau ynni cymunedol.  

Roedd y rhai y buom yn siarad â nhw yn awyddus i dynnu sylw at yr arferion da 

yng Nghymru, a ddisgrifir fel 'man amlwg' o ran arloesedd ac ymgysylltiad.  Roedd 

canmoliaeth hefyd i’r cymorth a ddarperir gan Ynni Lleol, a ystyrir yn hanfodol i 

lwyddiant prosiectau ynni cymunedol. 

Yn dilyn y drafodaeth, roedd rhai materion yr oedd ein Haelodau yn dymuno tynnu 

sylw atynt: 

 Ehangu Ynni Lleol a’i hirhoedledd; 

 Mynediad at gyllid 
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 Yr angen i’r broses gynllunio gefnogi cynhyrchiant ynni cymunedol yn 

weithredol;  

 Mwy o sicrwydd o ran ardrethi busnes a phrisiadau a 

 Dirprwyo targedau cenedlaethol i'r lefel leol a mwy o dryloywder o ran 

lefelau ynni lleol 

 

1. Cynyddu’r gefnogaeth i Ynni Lleol 

  

Clywsom gan Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian am y gefnogaeth a ddarperir gan 

Ynni Lleol o ran darparu hyfforddiant a sgiliau i wirfoddolwyr.  Dywedodd Ynni 

Cymunedol Cymru fod y gefnogaeth hon yn hanfodol o ran galluogi cymunedau i 

ddatblygu prosiectau cymhleth mewn marchnad sy'n newid o hyd. Dywedodd Ynni 

Cymunedol Sir Benfro hefyd y bu’r gefnogaeth gan Ynni'r Fro yn amhrisiadwy trwy 

gydol datblygiad y tyrbin gwynt ... Yn wir, ni fyddent yn parhau hebddo gan fod y 

rhwystrau ariannol, technegol a deddfwriaethol yn parhau i’w gwneud yn heriol 

iawn i grwpiau cymunedol ddechrau prosiectau.   

Hoffai'r Aelodau gymeradwyo'r gwaith ardderchog a wneir gan Ynni Lleol, a 

mynegwyd eu dymuniad i weld grwpiau cymunedol yn parhau i gael eu cefnogi fel 

hyn. Yn benodol, clywsom am bwysigrwydd buddsoddi arian mewn prosiectau yn 

ystod y cam datblygu.  

A oes gennych unrhyw gynlluniau i sicrhau bod gwaith Ynni Lleol yn cael ei 

ehangu?  Mae’n bwysig sicrhau bod cyllid ar gyfer y cynllun hwn yn parhau er 

mwyn rhoi sicrwydd i weithredwyr y cynllun.  A allwch chi gadarnhau'ch cynlluniau 

yn hyn o beth? 

2. Mynediad at Gyllid 

Clywsom fod cynlluniau arfaethedig yng Nghymru yn dioddef o ganlyniad i'r 

newidiadau yn y Tariffau Cyflenwi sydd i ddod i ben ym mis Ebrill 2019.  Tynnodd 

y tystion sylw at ansefydlogrwydd cynlluniau sy'n dibynnu ar anwadalrwydd 

prisiau ynni cyfanwerth a'r anhawster y mae hyn yn ei achosi wrth chwilio am 
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fuddsoddwyr.  Roedd galwadau am gontract gwahaniaeth ar gyfer gwynt ar y tir a 

solar i bennu pris a fydd yn denu buddsoddwyr. 

Hefyd, mae ynni cymunedol wedi'i wahardd yn benodol rhag cael Rhyddhad 

Ardrethi Buddsoddiad Cymdeithasol. A ydych yn cytuno y byddai galw ar y 

Trysorlys i gael gwared â'r gwaharddiad hwn yn denu mwy o fuddsoddiad mewn 

ynni cymunedol yng Nghymru? 

Beth sy'n cael ei wneud yng Nghymru i sicrhau y gall prosiectau ynni cymunedol a 

buddsoddwyr cymdeithasol gael gafael ar gyllid cost isel i ddatblygu prosiectau? 

Drwy ddewis defnyddio ynni o ynni adnewyddadwy cymunedol, gall cyrff y sector 

cyhoeddus gyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 o ran ystyried goblygiadau hirdymor eu gweithredoedd. Deallwn fod 

rhwystrau o ran cydweddu cyflenwad a galw am ynni cymunedol, yn anad dim, 

galluogi mwy o fynediad i'r grid.  Serch hynny, byddem yn gwerthfawrogi gwell 

dealltwriaeth o beth yw'r anawsterau.   

A wnewch chi roi sylwadau ar yr alwad a glywsom i Lywodraeth Cymru ac 

awdurdodau lleol fod yn brynwr o ddewis ar gyfer ynni cymunedol ledled Cymru? 

3. Canllawiau cynllunio i gefnogi prosiectau ynni cymunedol 

Roedd yr Aelodau'n pryderu bod penderfyniadau gan awdurdodau cynllunio wedi 

arwain at oedi sylweddol gyda phrosiectau sydd, mewn rhai achosion, wedi eu 

gwneud yn anymarferol.   

Clywodd yr aelodau fod y rhai sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau cynllunio 

mewn awdurdodau lleol yn teimlo y dylai canllawiau Llywodraeth Cymru fod yn 

fwy eglur. Mewn llawer o achosion maent yn methu â gweithredu'r canllawiau hyn 

ar lawr gwlad.  Byddai gennym ddiddordeb mewn gwybod a ydych wedi cael 

adborth tebyg. 

A wnewch chi roi sylwadau ar y graddau y teimlwch y gellid cynnwys prosiectau 

ynni solar cymunedol o fewn y gyfundrefn datblygu a ganiateir? 
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Clywsom fod Ynni Lleol a Phartneriaethau Lleol yn sefydliadau ar wahân sy’n 

darparu cymorth ar wahân i awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol ac nad yw'r 

rhaniad hwn yn meithrin cydweithrediad. Sut rydych chi'n bwriadu annog mwy o 

gydweithio rhwng awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol? 

 

4. Ardrethi busnes a phrisiadau a gymhwysir i brosiectau ynni cymunedol 

 

Clywsom gan Cyd Ynni fod y sector yn croesawu’r rhyddhad ardrethi ar gyfer 

prosiectau trydan dŵr ar raddfa fach a gofynnwyd am i hyn gael ei ymestyn i bob 

prosiect ynni cymunedol. Dywedwyd fod newidiadau mewn ardrethi Busnes yn 

ystod y 12 mis diwethaf wedi arwain at gynnydd o tua 200 y cant mewn rhai 

achosion.  Dywedwyd wrthym fod y ffordd y mae llawer o'r cynlluniau trydan-dŵr 

yn cael eu prisio yn mynd â nhw dros y trothwy ar gyfer y Rhyddhad Ardrethi 

Busnesau Bach sydd mewn perygl o'u gwneud yn amhroffidiol. 

A fyddech cystal â nodi sut y bydd y trothwyon ar gyfer rhyddhad ardrethi busnes 

yn cael eu cyfrifo?  A fydd maint y fenter neu'r berchenogaeth yn cael ei ystyried? 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech egluro pryd y bydd y rhyddhad ardrethi ar gyfer 

cynlluniau trydan-dŵr bach a gyhoeddwyd yng nghytundeb y gyllideb ym mis 

Tachwedd 2017 yn dod i ben, neu gadarnhau a fydd yn parhau hyd ddiwedd y 

Cynulliad hwn. 

Mae’r ohebiaeth rhwng Ynni Cymunedol Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Gyllid, sydd ynghlwm yn Atodiad 1, yn rhoi rhagor o fanylion.  Buom yn trafod yr 

ohebiaeth hon cyn ein cyfarfod ac yn ein trafodaethau, cytunwyd y byddem yn 

hoffi gweld Llywodraeth Cymru yn ailystyried y penderfyniad i beidio ag eithrio 

pob prosiect ynni cymunedol o ardrethi busnes, fel sy’n digwydd yn yr Alban.  A 

wnewch chi roi gwybod inni am unrhyw drafodaethau a gawsoch gydag 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar y pwnc hwn? 
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5. Targedau ar gyfer cynhyrchu ynni yn lleol 

 

Yr adborth a gawsom yw bod targed Llywodraeth Cymru o gynhyrchu 1GW erbyn 

2030 yn realistig ac yn gyraeddadwy.  Fodd bynnag, pwysleisiwyd fod angen i'r 

ewyllys gwleidyddol a'r strwythurau fod ar waith i hwyluso hyn. Nodwyd mai’r oedi 

o ran cael caniatâd cynllunio gan awdurdodau lleol yw’r rhwystr mwyaf cyffredin i 

lansio prosiectau llwyddiannus. 

Mae'r Aelodau wedi awgrymu bod y targed cenedlaethol ar gyfer cynhyrchu ynni 

yn cael ei drosglwyddo’n dargedau sy'n cydweddu ag awdurdodau lleol.  Fel hyn 

gellir cyfrif amdanynt yn y broses o lunio Datganiadau Ardal a bydd ystyriaethau 

cynllunio lleol yn digwydd yng nghyd-destun targedau lleol ar gyfer cynhyrchu 

ynni cymunedol. 

Hefyd, gofynnodd yr Aelodau am fwy o dryloywder o ran lefelau ynni 

adnewyddadwy a gynhyrchir yng Nghymru a’r gyfran a gynhyrchir gan asedau 

cymunedol. A oes gennych unrhyw gynlluniau i gyhoeddi lefelau’r ynni 

adnewyddadwy a gynhyrchir yng Nghymru? A ydych yn cytuno â'r awgrym i 

ddatganoli targedau cenedlaethol i dargedau lleol sy'n cydweddu ag awdurdodau 

lleol? 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r materion hyn erbyn 8 Mawrth gan y 

byddai'n rhoi mwy o eglurder i'r rhai sy'n gweithio yn y maes hwn, a rhai newydd 

posibl i'r maes, a fydd yn dod â ni yn agosach at gyrraedd targed ynni cymunedol 

2030. 

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Kevin Ingram  

Prif Weithredwr Dros Dro 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

 

 

12 Chwefror 2018 

Annwyl Kevin, 

Mynd i'r afael â thanau mewn safleoedd ailgylchu 

Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru yn edrych ar ba mor aml y cynhelir tanau mewn safleoedd 

ailgylchu yng Nghymru. Mae Aelodau wedi nodi pa mor gyffredin yw tanau, fel y 

nodwyd gan y BBC sef bod 123 o achosion wedi bod a 13 ohonynt yn rhai difrifol. 

Mae'r Pwyllgor yn pryderu ynghylch yr effaith ar fusnesau lleol a'r Gwasanaethau 

Tân ac Achub.  Rwy'n sylw o'ch sylwadau i'r BBC fod gan Cyfoeth Naturiol Cymru 

dri swyddog o'r gwasanaethau tân yng Nghymru sy'n gweithio i ddatblygu 

cynlluniau atal tân ar gyfer safleoedd a ganiateir. 

Mae gennyf ddiddordeb yn eich ymateb i Mark Andrews, sef yr arweinydd ar 

danau gwastraff yng Nghymru a Lloegr ar gyfer Cyngor Cenedlaethol y Prif 

Swyddogion Tân, i gymryd agwedd fwy cadarn gyda gweithredwyr sy'n methu â 

chydymffurfio â'r hyn y mae'n galw yn arferion synnwyr cyffredin, gan gynnwys 

peidio â phentyrru gwastraff yn rhy uchel a gadael lle rhwng pentyrrau gwastraff 

fel y gall ymladdwyr tân gael mynediad os bydd tân yn dechrau. 

Ar adeg ysgrifennu, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod rheoliadau Cymru a 

Lloegr drafft i'w cymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol (Rheoliadau 
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Gorfodaeth Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2018), a fydd, os cânt eu cymeradwyo gan 

y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd y DU, yn rhoi pwerau ychwanegol i Gyfoeth 

Naturiol Cymru fel yr awdurdod rheoleiddio gwastraff yng Nghymru. 

Mae'r Rheoliadau yn diwygio dwy Ddeddf Seneddol i ddarparu pwerau i Gyfoeth 

Naturiol Cymru i fynd i'r afael â gweithgareddau anghyfreithiol yn y sector 

gwastraff sy'n cynnwys safleoedd a ganiateir o dan Reoliadau Trwyddedu 

Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 neu sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i gael 

trwydded. Byddai diwygiadau i Ddeddf yr Amgylchedd 1995 yn rhoi gallu i Gyfoeth 

Naturiol Cymru wahardd neu gyfyngu ar fynediad i safleoedd gwastraff a ganiateir 

ac anghyfreithlon drwy ddulliau corfforol ac i ddiogelu safleoedd rhag mynediad. 

Byddai diwygiadau i Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn ymestyn pwerau 

Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol (fel awdurdodau casglu gwastraff 

Cymru) i roi rhybudd i breswylwyr neu berchnogion tir, yn mynnu eu bod yn 

cymryd camau penodol ar eu tir mewn perthynas â gwastraff a gedwir yn 

anghyfreithlon neu a waredir yn anghyfreithlon, gan gynnwys ei symud. 

Yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Rheoliadau, dywed Gweinidog yr 

Amgylchedd fel a ganlyn (ar dudalen 10, 'Manteision cyflwyno'r pwerau newydd'): 

The two new powers will help tackle illegal and poor performance in the 

waste industry. They will help to reduce the risk of harm to the environment 

and human health from pollution incidents and to reduce problems with 

odour, litter, fly infestations and the potential for waste fires. Compliant 

businesses will benefit from increased competitiveness and costs to the 

public purse in dealing with fires or clearance at waste sites will be 

reduced… 

Byddwn yn ddiolchgar petaech yn gallu dweud p'un a yw Cyfoeth Naturiol Cymru 

yn fodlon bod y fframwaith rheoleiddio presennol yn ddigonol i ddelio â 

bygythiadau tân. A yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried y bydd y Rheoliadau 

newydd arfaethedig yn lleihau potensial tanau gwastraff? A oes angen newidiadau 

deddfwriaethol pellach i helpu i fynd i'r afael â thanau gwastraff yng Nghymru?  
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A allwch chi roi gwybod p'un a yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi unrhyw 

adnoddau ychwanegol sydd eu hangen er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn a 

ph'un a ydych wedi cael trafodaethau perthnasol gyda Llywodraeth Cymru 

ynghylch hyn? 

Er mwyn llywio ein gwaith, byddem yn gwerthfawrogi ymateb i'r llythyr hwn erbyn 

12 Mawrth 2018. 

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Mike Hedges Chair of Climate Change, Rural 
Affairs and Environment Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1NA 
 
15 March 2018 
 
 
Dear Mr Hedges,  
 
Tackling fires at recycling sites 
 
Thank you for your letter on the 12th February.  I am pleased to have the opportunity to 

respond and share our views.  

 

I welcome the Climate Change, Rural Affairs and Environment committee’s interest in the 

important and problematic issue of regulation of non-compliant & illegal waste sites. We 

are also concerned about the impact that these sites have on people, the environment and 

the economy including the reputation of the waste sector and legitimate waste business. 

We are committed to working with Welsh Government, Local Government and the Fire & 

Rescue Services in Wales to tackle the problems caused by poor compliance and illegal 

waste sites.  

 

As reported by the BBC, we respond to many reported incidents of fires at waste sites, these 

range in scale, nature and cause.  In response to significant incidents we prioritised work to 

ensure that our regulatory approach to poor performing, illegal sites and sites posing high 

fire risk is robust.  This included,  

 Using additional Welsh Government funding in 2016/17 to second an officer from the 
South Wales Fire & Rescue service to work with us to help develop review and revise 
our Fire Prevention and Mitigation Plan Guidance for permitted waste sites.  

 We have provided training for our regulatory officers, Fire & Rescue officers and waste 
operators to embed this guidance.  

 We are progressing with a programme to include a permit condition to require operators 
of specific sites to develop a Fire Prevention and Mitigation Plan which provides a 
stronger basis for tackling compliance issues.  This programme is being targeted at 
sites posing a high fire risk.  

Ein cyf/Our ref: CX18-022 
 
Ty Cambria / Cambria House 
29 Heol Casnewydd / 29 Newport Road 
Caerdydd / Cardiff 
CF24 0TP / CF24 0TP 

 
Ebost/Email:  
Clare.Pillman@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
Clare.Pillman@naturalresourceswales.gov.uk 
 
Ffôn/Phone:  
0300 065 4453 

 

Tudalen y pecyn 50

Eitem 3.4

mailto:Clare.Pillman@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
mailto:Clare.Pillman@naturalresourceswales.gov.uk


 
 

  www.naturalresourceswales.gov.uk 
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Page 2 of 5 

 We have had a further two officers from the fire and rescue services seconded to 
support continued delivery of a prioritised operational work programme.  One of these 
officers has now returned to his substantive post with South Wales Fire & Rescue 
Service but the other officer from North Wales Fire & Rescue Service will continue with 
us until the end of this month. 
 

Our Regulatory Approach 

Natural Resources Wales is responsible for providing a risk-based approach to regulation 

of the waste industry to ensure the sustainable management of our natural resources for 

human and environmental well-being. We seek to achieve this directly through delivery of 

our regulatory duties, using powers and tools available as set out in legislation; and 

indirectly through wider interventions such as raising awareness with waste producers to 

ensure they are taking steps to segregate, classify and manage their waste responsibly. 

 

The responsibility for complying with relevant legislation and permit conditions lies with the 

waste operator and they are ultimately in control and responsible for what happens on site. 

By applying for a permit, they have made a commitment to operate lawfully and in line with 

the conditions within it.  

 

Most of the waste industry operates responsibly, but there is a part of the industry that fails 

to meet the required standards or operates outside the law. At the end of 2016 there were 

570 operational permitted waste sites, of which 5% were assessed to be poor performing.  

Non-compliant, poor performing or illegal sites can impact on the environment, 

communities, reputation of a sector and legitimate waste business. Significant extra 

regulatory effort is required to monitor compliance and improve performance at poor 

performing sites. These sites also pose a greater risk of incidents and can consume a 

large amount of the collective resources of Welsh public bodies.   

 

Our initial regulatory approach is to work with legitimate operators to bring them into 

compliance.  This approach reflects our wider duty to follow the Regulators’ Code and is 

reflected in our organisation’s Regulatory Principles which are available on our website 

(https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/how-we-regulate-you/regulatory-

principles/).  Where operators fail to take adequate steps we then seek to use our other 

powers, though our use of powers must be proportionate, justified and based on sound 

evidence. We recognise that there are some operators that will make some short-term 

progress to demonstrate a shift to compliance, for example with meeting the requirements 

of enforcement notices served, but then demonstrate further non-compliances in the same 

or different areas of their activities. We recognise this issue and are seeking to better 

address this through the effective use of our existing and recently enhanced powers. 

 

Regulatory Framework 
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We provided our views to the Cabinet Secretary and continue to explore, with Welsh 

Government officials, additional regulatory approaches, powers and funding that we believe 

would improve our ability to undertake waste regulation effectively and encourage the 

Sustainable Management of Natural Resources.   

 
Some of the significant areas of regulatory reform highlighted have already moved forward 

including the recent changes to the Environmental Permitting Regulations.  This has 

improved our ability to take action against waste operators who pose a fire risk, for 

example, by suspending the inputs of combustible material.   We have also taken steps to 

ensure that we are refusing permit applications of operators that have failed to 

demonstrate their competence.  Two waste permits have been refused since 2017.  

Further amendments are expected during the next few months, which will enable NRW to 

prohibit all access to premises that pose a high risk of pollution or of fire, and to require the 

removal of waste at abandoned sites. 

 

We are also exploring opportunities with Welsh Government to strengthen the ‘Operator 

Competence’ requirements for those within the waste industry. A joint Welsh 

Government/DEFRA public consultation was published on the 15th January 2018 which lays 

out these proposals.  By reducing opportunities for poor operators to enter and operate 

within the industry, we can tackle the risk of poor site management and the associated 

pollution risks. The consultation also includes proposals to revise the system of waste 

Exemptions have been put forward, which we expect will reduce the risk of fire posed by 

waste handled at Exempt sites.  

 

Waste – big picture 

We support Wales’s ambition to create a circular economy that moves away from the 

current linear model, where materials are fed in to the economy at the start and discarded 

at the end.  Wales is the only UK country to have introduced statutory local authority 

recovery targets for waste recycling and, collectively the LA’s achieved the 58% in 

2015/16. Whilst Wales is performing well against Welsh Government’s Towards Zero 

Waste aspirations and increasing recycling rates is important, it is essential that 

mechanisms and drivers are put in place to encourage prevention and re-use of waste as 

recognised by Welsh Government’s waste prevention programme.  

 

To give you an idea of scale, over 10 million tonnes of waste was received at permitted 

waste facilities in Wales in 2016.  Responding to changes in waste policy means that 

waste flows have become more complicated as waste is no longer simply discarded to 

landfill. Waste remains longer in the management process requiring more complex sorting, 

treatment and reprocessing.  The value of that waste is often set at point of entry into a 

site, not output, and coupled with an absence of robust markets for secondary outputs or 
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fluctuation in those markets. It can create an incentive for stockpiling.  This leads to an 

increased risk of fire or creates opportunities for illegal disposal. 

Waste Crime is increasingly being associated with organised criminal gangs, who may 

also be engaged in other forms of illegality. It takes business income away and diverts 

materials away from recycling, moving material down the waste hierarchy and damaging 

efforts to create a circular economy.  It also takes business income away from legitimate 

waste and annual cost to Wales.   

 

We commissioned experts to undertake a waste crime review, this estimates that criminal 

activities and the impact on the Welsh economy was between £15.2 – 32.4 million in 

2015/16, through undercutting legitimate waste businesses, reducing tax take and 

imposing costs on those who have to clear up after waste criminals.   

 

We will continue to undertake our risk based regulation and focus the resources available 

to us on those who operate below a level of compliance, but recognise that our regulation 

will not be effective in isolation. It will take concerted action from all those involved in the 

waste chain; producers, collectors, carriers and waste management operators, to create 

an environment where compliant businesses can flourish on a level playing field. In broad 

terms, people, businesses and public bodies must improve and strengthen, where 

possible, their current arrangements to prevent waste and to manage their waste when it 

arises they know where their waste is going and that it is managed appropriately.   

 

NRW additional resources 

Our compliance monitoring of permitted facilities is funded through fees & charges on a 

cost recovery basis. As mentioned above, significant extra regulatory effort is required to 

monitor compliance and improve performance at poor performing sites. Following Cabinet 

Secretary approval, our charging scheme was amended in 2017 to provide a mechanism 

for improved cost recovery of compliance monitoring at poor performing sites. 

 

However, our enforcement response on permitted facilities and action against illegal sites 

is funded through Grant in Aid, not fees & charges.  Grant in Aid is under pressure across 

the public sector and this limits our ability to tackle all waste crime.    Modelling by the 

Environmental Services Association shows that, each pound spent on enforcement is likely 

to yield a return of as much as £5.60. Of this £3.20 would be received directly by 

government in taxes.   

 

As waste crime is an international issue we work closely with our colleagues in partner 

organisations, particularly across the UK and Ireland, to share intelligence, experience and 

good practice. We have ambitions to implement learning from the other regulatory 

agencies and increase our capability to tackle waste crime.  
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We recognise that enforcement action is retrospective and does not always achieve the 

outcome we are seeking in an effective way; we would like to build on the intelligence and 

information available to us and act proactively. We would also like to be able consider a 

different approach and employ disruption tactics working with partners to deter criminals 

from continuing to undertake illegal activity. These have proven to be effective additional 

measures that have been put in place in England following an additional significant 

investment to 2020 by the UK Government. We recognise though that additional funding 

will be needed to increase our action in these areas. In 2016, we requested additional 

resources (£1.5m to 2m) over 3-5 years to enable us to tackle waste crime and effectively 

monitor compliance and enforce at poor performing sites.  

 

So far we have received £200k additional GiA in 2016-17, which we used to improve our 

approach towards fire prevention & mitigation as described at the start of this letter.  We 

also commissioned the waste crime review which has several recommendations that we 

are as yet unable to take forward without the additional funding requested.  In response to 

a recent offer from Welsh Government to explore funding to clear any abandoned waste 

sites that pose an immediate and significant risk, we understand the Minister has approved 

funding for work at 2 sites costing in the region of £300k.   

 

We are concerned that the improvements to legislation, powers and our regulatory 

approach, will have limited effect if we do not have further resources. We continue to work 

with Welsh Government officials to provide the evidence base to support the request for 

additional funding for tackling waste crime in Wales, over a 3 – 5 year basis.  

 
I trust that this response provides you with information on how we continue to work to 

improve our regulatory approach and our commitment to tackle issues in the waste sector 

but please let us know if you require any additional information. 

 

Your sincerely, 

 

 
Clare Pillman 
Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru 
Chief Executive, Natural Resources Wales 
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Mike Hedges AM 
Chair 
Climate Change, Environment and 
Rural Affairs Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1NA 
 
By email only 
 
   
 

c/o Clerk to the Committee 
Room T3.40 

The Scottish Parliament 
Edinburgh 
EH99 1SP 

 

 (RNID Typetalk calls welcome) 
Tel: 0131 348 5240 

ecclr.committee@parliament.scot  
 

12 March 2018 

Dear Mike, 
 
Environment, Climate Change and Land Reform Committee – 
Environmental Implications for Scotland of the UK’s decision to leave 
the EU 
 
I am writing following our correspondence and meeting last year on the work 
the Scottish Parliament’s Environment, Climate Change and Land Reform 
Committee has undertaken on the environmental implications for Scotland of 
the UK’s decision to leave the EU. 
 
The Environment, Climate Change and Land Reform Committee recently took 
evidence from legal academics with expertise in environmental law and 
stakeholders on the implications for Scotland of the UK’s decision to leave the 
European Union (EU).   
 

 Official report of meeting 23 January 2018 

 Written Submissions from Witnesses on 23 January 2018 
 
Following this, the Committee agreed to bring the transcript to your attention 
to share the most recent evidence received. 
 
The Committee has also agreed to undertake an inquiry into the 
environmental principles of EU law.  Details of this inquiry, including the 
Committee’s call for views, can be found here. 
 
I have asked the Committee’s clerks to keep you informed of its progress. 
 
At our meeting last year, we undertook to maintain contact and dialogue on 
progress regarding the EU Withdrawal Bill and the development of common 
frameworks.  The Environment, Climate Change and Land Reform Committee 
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would welcome an update on what your Committee has undertaken since we 
met and any developments you believe we should be aware of. 
 
On behalf of the Committee, I thank you for your time and look forward to 
hearing from you. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Graeme Dey MSP 
Convener 
Environment, Climate Change and Land Reform Committee  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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