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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 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-42271132


 

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?  



 

 

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 

 

 


