
Amserlen Datblygu

Dyfarnodd Cyngor Caerdydd ganiatâd cynllunio i Barc Trident ym 
mis Mehefin 2010.

Llofnodwyd y contract adeiladu ym mis Mawrth 2012 a dechreuodd 
gwaith cychwynnol ar y safle ym mis Gorffennaf 2012. Bydd y 
gwaith adeiladu yn para 32 mis, a dylai’r cyfleuster gael ei gwblhau 
yng ngaeaf 2014/15.

Capasiti

Disgwylir y bydd gwastraff gweddilliol ôl-ailgylchu’r pum 
awdurdod lleol ym Mhartneriaeth Prosiect Gwyrdd yn 170,000 
tunnell y flwyddyn - 40% o wastraff trefol (cartref) Cymru.

Mae llawer iawn o wastraff gweddilliol o awdurdodau lleol a 
busnesau eraill yn Ne-ddwyrain Cymru i lenwi capasiti 350,000 
tunnell y safle.

Bydd y cyfleuster mwy hwn yn sicrhau arbedion maint a 
drosglwyddwyd i Brosiect Gwyrdd, gan sicrhau gwerth gwell am 
arian i drethdalwyr.

Gweithrediadau a Monitro

Ac eithrio yn ystod cyfnodau cynnal a chadw, bydd y cyfleuster 
ar waith drwy’r dydd, bob dydd, gyda mwyafrif y nwyddau’n 
cael eu cludo yno rhwng 7am a 5pm. Mae gan Viridor Drwydded 
Amgylcheddol gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru sy’n cynnwys 
canllawiau llym ar weithredu’r safle i leihau ei effaith ar yr 
amgylchedd.
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Gwastraff trydydd parti yn erbyn chwyddiant yn ffioedd 
ar y gât Prosiect Gwyrdd dros gyfnod ym Mharc Trident

Atebion am faint y gwastraff 
gweddilliol
A yw Prosiect Gwyrdd wedi troi pobl yn erbyn 
mwy o ailgylchu drwy ymrwymo i anfon 172,000 
tunnell o wastraff gweddilliol i Barc Trident bob 
blwyddyn am 25 mlynedd?
Mae Viridor wedi ymrwymo i ailgylchu’r holl fetel a’r 
Llwch Gwaelod Llosgydd o’r broses ynni o wastraff. Felly 
bydd awdurdodau’r bartneriaeth yn gallu ailgylchu a 
chompostio hyd at 80% o’u gwastraff erbyn diwedd 
y contract heb dorri’r gofynion o ran nifer sylfaenol y 
tunelli i’w trin ym Mharc Trident.

A yw’n deg y bydd y gwastraff o’r pum 
awdurdod lleol yn cael ei gludo i Gaerdydd a’i 
brosesu yno?
Penderfynodd Llywodraeth Cymru a Phrosiect Gwyrdd 
fod manteision ariannol ac amgylcheddol o fabwysiadu 
dull cydweithredol o reoli gwastraff gweddilliol a’i 
bod felly’n briodol caffael cyfleuster ar y cyd a fyddai’n 
sicrhau’r manteision hyn.

Daw’r gyfradd uchaf o wastraff Prosiect Gwyrdd o 
Gaerdydd ac, yn ogystal â hynny mae gan Barc Trident 
gysylltiadau trafnidiaeth da. Mae caniatâd cynllunio’r 
safle yn cynnwys amod na fydd unrhyw gerbydau 
llwythi swmp yn teithio ar hyd y ffordd breswyl yn Sblot 
ac Adamsdown ac eithrio Heol Casnewydd, Tyndall 
Street, y Cyswllt Canolog, Ocean Way a Rover Way.

A fydd capasiti ychwanegol Parc Trident yn 
golygu y bydd Viridor yn prosesu gwastraff y 
gellid ei ailgylchu?
Viridor yw un o brif gwmnïau ailgylchu’r DU a’r 
gweithredwr mwyaf o ran Cyfleusterau Ailgylchu 
Deunyddiau. Daw dros hanner ei elw o ailgylchu ac adfer 
ynni o wastraff.

Felly ni chaiff contractau Viridor â’r sector cyhoeddus a’r 
sector preifat ond eu defnyddio ar gyfer adfer ynni ar ôl 
i’r holl opsiynau ailgylchu a phrosesu deunydd organig 
gael eu hystyried.
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