Asesiad Amgylcheddol
Mae Asesiad llawn o’r Effaith Amgylcheddol (‘EIA’) yn cael ei gynnal i gadarnhau
effeithiau sylweddol tebygol y datblygiad. Adroddir ar hyn mewn Datganiad
Amgylcheddol a gyflwynir gyda’r cais cynllunio. Cytunwyd ar gwmpas yr EIA gyda
Chyngor Sir Gwynedd trwy broses ffurfiol o’r enw cwmpasu.

Ansawdd Aer

Rhoddwyd ystyriaeth i’r potensial ar gyfer gollyngiadau llwch
o’r gwaith o baratoi’r safle, echdynnu a gwaith tipio, o ystyried
agosrwydd y safle at yr anheddau cyfagos. Ar gyfer ehangu’r chwarel,
mae anheddau dros 1km i ffwrdd ond mae eiddo ym
Mynydd Llandegai yn agos at y tomenni ymylol.

Archaeoleg

Rhoddwyd ystyriaeth i’r potensial i effeithio ar nodweddion
o arwyddocâd archaeolegol, naill ai’n uniongyrchol (o ganlyniad
i darfu ar y ddaear) neu’n anuniongyrchol ar nodweddion sydd
y tu allan i’r safle (megis adeiladau rhestredig, henebion cofrestredig
a thirweddau hanesyddol). Er mwyn llywio’r asesiad, gwnaed gwaith
geoffisegol a chloddiwyd pydewau/ffosydd gyda llaw.

Ecoleg

Mae’r EIA wedi archwilio’r effeithiau sy’n gysylltiedig â cholli
cynefin o’r safle oherwydd gwaith clirio a stripio, ynghyd ag unrhyw
effeithiau posibl ar nodweddion oddi ar y safle. Yn gysylltiedig â’r
mater hwn, ystyriwyd colli tir o’r safleoedd dynodedig Ewropeaidd a
chenedlaethol yng Ngwaun Gynfi.

Tirwedd a
Gweledol

Sŵn

Dirgryniad

Mae’r asesiad wedi archwilio cymeriad tirwedd yr ardal leol o
ganlyniad i ehangu’r chwarel, gan gynnwys yr effaith ar Barc
Cenedlaethol Eryri. Mae hefyd wedi archwilio amlygrwydd posibl y
datblygiad o leoliadau sensitif, megis ardaloedd cyhoeddus, llwybrau
troed ac ardaloedd preswyl o amgylch y chwarel. Mae hyn wedi cael
ei lywio gan fodelau cyfrifiadurol 3D o’r datblygiad a’r dirwedd leol.
Mae’r asesiad yn helpu i lywio dyluniad y domen ac adferiad i leddfu
unrhyw effeithiau a nodwyd.
Mae’r lefelau sŵn a fyddai’n deillio o baratoi’r safle, a gwaith
echdynnu a thipio wedi’u cyfrifo a’u hasesu gan ystyried safonau
a chanllawiau cydnabyddedig. Wrth ystyried yr effeithiau sŵn,
rhoddwyd ystyriaeth i’r lefelau sŵn cefndir presennol mewn
derbynyddion cyfagos. Mae’r asesiad wedi rhoi sylw i’r rheolaethau
presennol dros sŵn, gan gynnwys cyfyngiadau sŵn y cytunwyd
arnynt o’r blaen ar gyfer cartrefi cyfagos.
Byddai’r arferion presennol o ran tynnu’r llechi yn cael eu defnyddio,
sy’n cynnwys defnyddio ffrwydradau rheoledig ar gyfer haen
uchaf llechi. Mae’r EIA wedi archwilio’r lefelau dirgryniad tebygol
o ddigwyddiadau ffrwydro mewn eiddo cyfagos gan ystyried
asesiadau blaenorol.

Dŵr

Ystyriwyd a fyddai’r datblygiad yn effeithio ar ddyfroedd wyneb a
daear o ran maint neu ansawdd, gan ystyried tyniadau lleol.

Lles

Rhoddwyd ystyriaeth i sut y gallai’r cynigion effeithio ar les
cymunedau lleol, gan ystyried y boblogaeth ac iechyd presennol
y cymunedau o amgylch y chwarel. Yna mae’r asesiad yn edrych ar
sut y gall materion fel llwch, sŵn a dirgryniad effeithio ar les yr ardal.
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Chwarel y Penrhyn
Cynigion ar gyfer estyniad
bach i’r gogledd orllewin
Bydd Breedon Southern Limited yn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer:
•	Estyniad bach i’r gogledd orllewin i ran ddeheuol yr ardal waith
ynghyd â’r gwaith pentyrru cysylltiedig o briddoedd a gorlwyth,
gwaith tirlunio sy’n gysylltiedig ag adfer y gweithfeydd i ystod
o gynefinoedd.
•	Diwygiad i’r cynllun gweithio cymeradwy yn y chwarel bresennol
i’r graddau y mae’n ymwneud â thipio gwastraff chwarel.

Mae Chwarel y Penrhyn wedi’i lleoli
yn union i’r de o dref Bethesda, gydag
aneddiadau Mynydd Llandegai, Bryn
Eglwys, Coed y Parc a Braichmelyn
yn ffurfio bwa i’r gogledd o’r chwarel.
Mae’r Chwarel yn ymestyn dros ardal o ryw
318 hectar (ha), ac mae’r rhan fwyaf o’r ardal
hon wedi cael ei tharfu i ryw raddau gan
chwarelu neu weithgareddau cysylltiedig.
Prif elfennau’r chwarel yw:
•	Hen Chwarel y Gogledd (bellach wedi’i
dihysbyddu a’i gorlifo);
•	Yr ardal weithio a ganiateir bresennol yn
Chwarel y De;
•	Y tomenni gwastraff llechi;
•	Yr ardal brosesu, y gwaith prosesu agregau
a’r swyddfeydd gweinyddol.
Mae terfynau gogleddol a dwyreiniol y chwarel
wedi’u gorchuddio yn bennaf gan gyfres o
domenni gwastraff llechi, llawer ohonynt yn
hen iawn ac yn adlewyrchu’r prif fodd o waredu
gwastraff llechi yn y bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Mae’r tomenni gwastraff llechi mwy
diweddar wedi’u lleoli ar derfynau’r gogledd
orllewin a chanol ardal y chwarel flaenorol.
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TYr Estyniad Arfaethedig
Mae’r cynigion yn cynnwys ymestyn y
gwaith i mewn i ardal o 4.3ha yn agos
i’r ardal waith gymeradwy gyfredol
i ‘sgwario’ gwaith y chwarel i bob
pwrpas. Ar hyn o bryd, mae’r estyniad
arfaethedig yn rhan o Waun Gynfi
(er ei fod wedi ei dorri yn rhannol
gan y brydles) ac felly nid oes
ganddo ddefnydd tir dominyddol
heblaw pori yn yr ucheldir.
Byddai’r estyniad arfaethedig yn cael
ei weithio yn yr un modd yn union
â’r gwaith cyfredol, y cymeradwywyd
cynllun gweithio cynhwysfawr ar ei
gyfer yn 2017 fel rhan o adolygiad
o dan Deddf yr Amgylchedd 1995.
Byddai’r estyniad arfaethedig yn
rhyddhau gwerth tua 4 i 5 mlynedd
o lechi o ansawdd da.

Newid i’r Tomenni
O dan y cynllun cymeradwy, mae mwyafrif y gwastraff llechi yn cael ei dipio o fewn
y gwaith chwarel ddeheuol, gyda symiau cyfyngedig yn cael eu tipio ar ochr ogledd
orllewinol y chwarel.
Ni fydd proffil cymeradwy cyfredol y tomenni yn ddigon mawr i gymryd yr holl wastraff
mwynol sy’n deillio o’r datblygiad ac felly cynigir cynyddu uchder dau o’r tomenni.
Wrth wneud hynny, mae cynllun adfer diwygiedig yn cael ei ddarparu, sydd hefyd yn
dangos sut y bydd yr estyniad arfaethedig yn cael ei gynnwys yn y gwaith adfer ehangach.
Ni chynigir ymestyn ôl troed y tomenni na newid ymddangosiad allanol unrhyw un o’r
tomenni hanesyddol. O dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 byddai’r estyniad arfaethedig
yn rhyddhau gwerth oddeutu 4 i 5 mlynedd o lechi o ansawdd da.
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