
Mae Ynni o Wastraff yn dechnoleg sy’n llosgi gwastraff gweddilliol ôl-
ailgylchu ar dymheredd uchel i gynhyrchu gwres, stêm a thrydan o dan 
amodau a reolir yn ofalus.

Mae’r broses hefyd yn cynhyrchu Lludw Gwaelod Llosgydd (IBA) a gaiff ei 
ailgylchu i’w ddefnyddio fel deunydd agregau yn y diwydiant adeiladu, 
a Gweddillion Rheoli Llygredd Aer (APCR) a gaiff ei drin mewn cyfleuster 
trwyddedig wrth i opsiynau ailgylchu tymor hwy gael eu hystyried.

Fel rhan o’i gontract â Prosiect Gwyrdd, nod Viridor yw ailgylchu 100% o’r 
IBA o Barc Trident er mwyn sicrhau yr ateb mwyaf cynaliadwy a helpu’r 
awdurdodau i gyflawni targedau ailgylchu uwch. 

Mae Viridor hefyd yn ystyried cyfleoedd i ganfod ffyrdd o ailddefnyddio 
APCR i sicrhau’r gyfradd ailgylchu uchaf posibl i Brosiect Gwyrdd.
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Cwestiynau ac Atebion am 
Ynni o Wastraff
Ydy Ynni o Wastraff yn ddiogel?

Mae tua 20 o gyfleusterau Ynni o Wastraff yn gweithredu 
eisoes yn y DU a channoedd mwy ledled Ewrop. Mae’r holl 
safleoedd yn gweithredu dan y Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff 
gyda rheoliadau caeth ar gyfyngiadau allyriadau, a chânt eu 
monitro gan Asiantaeth yr Amgylchedd.
 
Nid ydym yn gwybod am unrhyw astudiaethau wedi’u 
hadolygu gan gymheiriaid sy’n gwneud cysylltiad pendant 
rhwng iechyd gwael ag allyriadau o Ynni o Wastraff. Casgliad 
adroddiad Defra yn 2004 oedd nad oes cysylltiadau 
diamheuol rhwng allyriadau safleoedd Ynni o Wastraff ac 
effeithiau andwyol ar iechyd y cyhoedd.

Beth yw APCR a sut y caiff ei ddal a’i drin?

Lludw yn bennaf yw Gweddillion Rheoli Llygredd Aer (APCR) 
sy’n deillio o’r broses losgi, yn ogystal â’r calch a’r carbon a 
actifeiddir a ddefnyddir fel rhan o’r broses rheoli llygredd aer. 
 
Delir APCR mewn bagiau hidlo a’i anfon i’w drin yn ddiogel 
mewn cyfleuster â thrwydded briodol. Mae Viridor eisoes yn 
ystyried prosiect i ddod o hyd i ateb ailgylchu i’r gweddillion 
hyn.

Oes gan Brosiect Gwyrdd unrhyw reolaeth dros y 
cyfleuster hwn?

Mae gan Brosiect Gwyrdd reolaeth dros y cyfleuster drwy 
fframwaith rheoli perfformiad sy’n galluogi’r Bartneriaeth i 
fonitro gofynion y contract o ddydd i ddydd.

Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn sicrhau bod 
Viridor yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol a’i 
thrwydded amgylcheddol.
 
Bydd rheolwr contract yn rheoli’r mesurau rheoli hyn ar ran y 
pum awdurdod lleol.

A oes mantais amgylcheddol o anfon gwastraff 
gweddilliol i ynni o wastraff o’i gymharu â safle tirlenwi?

Mae mantais amgylcheddol fawr. Mae claddu gwastraff 
bioddiraddadwy mewn safle tirlenwi yn cynhyrchu methan, 
sy’n nwy tŷ gwydr sy’n 23 gwaith yn gryfach na CO2, ac sy’n 
un o’r prif resymau dros newid yn yr hinsawdd.

Cymhariaeth arferol o allyriadau o gyfleuster 
Ynni o Wastraff Lakeside Viridor a thraffig ar 
ddarn 56 milltir o’r M25.
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