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Camau Caffael ar gyfer y Contract

Bydd rhaid cynnal y camau canlynol cyn y caiff y contract
ei ddyfarnu. Mae’r rhaid i’r Prosiect Gwyrdd lynu at
Reolau Caffael Ewrop i ddarparu gwasanaeth ar gyfer y
gwastraff hwn.

Ymarfer profi’r farchnad: Tachwedd 2006

• Hysbysiad Gwybodaeth a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd.
• Ymatebodd 22 o gwmnïau gan nodi 7 datrysiad technegol gwahanol.

Paratoi Achos Busnes: Gorffennaf 2007

• Cyflwynwyd adroddiadau i 4 Cyngor (ac eithrio Caerffili nad oedd yn rhan
o’r bartneriaeth ar y pryd).

Achos Busnes Amlinellol yn cael ei gymeradwyo gan Llywodraeth
Cynulliad Cymru: Ionawr 2009

• Dewiswyd technoleg gyfeiriol i sicrhau bod gan ddewis unigol y potensial i
ddarparu datrysiad fforddiadwy a dichonadwy ar gyfer strategaeth wastraff
pob partner.

Pum Cyngor llawn yn cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol:
Mehefin/Gorffennaf 2010

• Digwyddiad rhanddeiliaid ar y meini prawf gwerthuso – gwahoddwyd
Cynghorwyr Lleol, Aelodau Cynulliad a Chyrff Statudol.

• Holiadur i bob Aelod Cyngor, Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynlluniad yn
cynrychioli safleoedd y gwyddys amdanynt.

• Arolwg post ar hap i 15 000 o eiddo yn holi am eu barn ar elfennau o’r
meini prawf gwerthuso na bennwyd gan y gyfraith ar benderfyniad a
wnaed gan y Cynghorau.
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Gosod hysbysiad yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd (OJEU): Tachwedd 2009

• Hysbysiad Contract Manwl yn datgan: ‘Nid yw’r bartneriaeth yn bwriadu
nodi datrysiad technoleg penodol a bydd felly’n ystyried unrhyw ddatrysiad
technoleg sy’n cwrdd â gofynion y partneriaethau.’

Holiadur Cyn Cymhwyster (PQQ) yn cael ei wneud ar gael:
Tachwedd 2009

• Mae PQQ yn broses sy’n edrych yn ôl i werthuso p’un ai a lwyddodd y
Cyfranogwyr i brofi eu gallu i ddarparu project ar raddfa o’r maint a’r
cymhlethdod hwn. Roedd gallu technegol, iechyd a diogelwch, materion
cyfreithiol ac ariannol yn cael eu gwerthuso. Yn ystod y cam hwn nid oedd
unrhyw gynnig technoleg na safle yn cael eu gwerthuso.

Y Cyd Bwyllgor yn cymeradwyo’r meini prawf gwerthuso a’r
pwysiadau. Ionawr 2010

• Y Cyd Bwyllgor yn cymeradwyo'r fethodoleg meini prawf a'r pwysiadau
cyffredinol (cynllun marcio) ar gyfer y cyfnod caffael.

• Bydd y fethodoleg (cynllun marcio) yn cael ei rhoi i'r cyfranogwyr yn ystod
pob cam o'r broses gaffael.

• Bydd y fethodoleg yn cael ei rhyddhau i’r cyhoedd drwy
www.prosiectgwyrdd.co.uk ar ôl cyflawni pob cam.

Gwahoddiad i Gyfranogi mewn Dialog (ITPD): Mai 2010

• Ymhlith manylion eraill, hwn yw’r gwahoddiad i gyflwyno ‘Datrysiadau Ar-
lein’ a dyma’r cam cyntaf o’r weithdrefn dialog cystadleuol.

• Y cyfranogwyr a wahoddwyd i gyflwyno ‘Datrysiad Ar-lein’ oedd:

1. Covanta Energy Ltd

2. MVV Umwelt Gmbh

3. Shanks Group Plc

4. Sita UK Ltd

5. Urbasser Ltd

6. Veolia ES Eurora Ltd

7. Viridor Waste Management

8. Waste Recycling Group Ltd.
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Cyhoeddi rhestr fer: Rhagfyr 2010

• Roedd yr holiadur ISOS yn rhan o’r ITPD a rhoddodd gyfle i bob
Cyfranogwr gyflwyno eu ‘Datrysiadau Ar-lein’.

• Gwerthuswyd y ‘Datrysiadau Ar-lein’ gan ddefnyddio’r cynllun marcio
rhagosodedig (methodoleg gwerthuso).

• Gwerthuswyd y meysydd canlynol, Technegol a gwasanaeth, Dichonoldeb a
chyfanrwydd y datrysiad a gynigir, ariannol a masnachol a chyfreithiol a
chytundebol.

• Y cyfranogwyr a wahoddwyd i gyflwyno ‘Datrysiad Ar-lein’ yw:

• Covanta Energy Ltd Mae Covanta Energy Ltd yn cynnig cyfleuster masnach
Troi Gwastraff yn Ynni ym Mrig y Cwm, Merthyr Tudful.

• Veolia ES Eurora Ltd: Mae Veolia ES Aurora Ltd yn cynnig Cyfleuster
Adfer Ynni wedi’i leoli ar Gomin Bowlease, i'r De o’r Gwaith Dur presennol
yn Llanwern, Casnewydd.

• Viridor Waste Management Ltd: Mae Viridor Waste Management yn
cynnig masnach Troi Gwastraff yn Ynni gyda chyfleuster Gwres a Phŵer
Cyfunol wedi'i leoli ym Mharc Trident, Caerdydd.

• Waste Recycling Group Ltd: Mae Waste Recycling Group Ltd yn cynnig
Troi Gwastraff yn Ynni wedi’i gyfuno â chyfleuster Gwres a Phŵer ar
Ffordd Caerdydd, safle Dow Corning, Y Barri.

Gwahoddiad i Gyflwyno Datrysiadau Manwl (ISDS)

• Mae hwn yn gofyn i gyfranogwyr ddarparu manylion eu ‘datrysiad
amlinellol' a chyflwyno cynnig manwl.

Gwahoddiad i Gyflwyno Datrysiadau Wedi’u Mireinio (ISRS)

• Mae Prosiect Gwyrdd wedi cadw’r hawl i gynnwys cam mireinio datrysiad,
i gael trafodaethau neu eglurhad pellach â Chyfranogwyr.

Cau'r dialog

• Bydd hyn yn digwydd pan fydd y Bartneriaeth yn fodlon bod y
datrysiadau'n cwrdd â gofynion y project.
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Galw am Dendrau Terfynol (CFT)

• Rhagwelir y bydd dau gyfranogwr yn parhau’n rhan o’r broses ar gyfer y
cam hwn.

• Bydd y cynigydd dewisedig yn cael ei enwi.
• Cyfnod segur gorfodol o 10 diwrnod.

Dyfarnu’r Contract

• Bydd Hysbysiad Dyfarnu contract yn cael ei hysbysebu yn y Cyfnodolyn
Ewropeaidd o fewn 48 diwrnod ar ôl dyfarnu’r contract.

Rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd

Beth fydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn ei wneud cyn gwneud
penderfyniad ar y cais am drwydded?

• Mae’r Asiantaeth yn archwilio’r cynnig i sicrhau ei fod yn bodloni gofynion
Rheoliadau Caffael Ewrop, gan sicrhau:

1) Y cyflawnir pob mesur ataliol yn erbyn llygredd, yn arbennig drwy
gymhwyso Technegau Gorau sydd Ar Gael ac

2) Na fydd llygredd arwyddocaol yn cael ei gynhyrchu.

• Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn adolygu’n feirniadol ddyluniad y
gwaith, yr allyriadau a achosir (i aer, dŵr a thir), y gwastraff a gynhyrchir,
sut bydd yr allyriadau yn ymwasgaru i’r amgylchedd lleol a’r effaith y bydd
hynny’n ei gael ar bobl a chynefinoedd naturiol.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gwerthuso:

1) Y gweithrediadau arfaethedig a sut mae'r rheiny'n cymharu â safonau
gorau’r diwydiant.

2) Rheolaeth arfaethedig y cyfleuster, gan gynnwys gwaith cynnal a
chadw’r gwaith a hyfforddiant staff.

3) Effeithlonrwydd ynni a dewisiadau ar gyfer defnyddio gwres.

4) Y potensial i lygru ardaloedd preswyl a’r amgylchedd lleol.

5) Allyriadau i aer, dir a dŵr ac os ydynt yn cwrdd â lefelau a osodwyd
gan Ddeddfwriaeth Ewropeaidd.



6) Cynigion ar sut y bydd yr allyriadau hyn yn cael eu monitro a’u hadrodd.

7) Y potensial i achosi arogl.

8) Y potensial i achosi sŵn.
• Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gofyn barn ymgynghoreion statudol a’r
cyhoedd ac yn rhoi ystyriaeth iddynt wrth wneud eu penderfyniad.

Beth yw’r Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff a beth mae’n ei gyflawni?

• Cyfarwyddeb Undeb Ewrop yw’r Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff a'i nod yw:

“Rhwystro neu atal, cyn belled y bo’n ymarferol, effeithiau
negyddol ar yr amgylchedd, yn enwedig llygredd drwy yriadau i
aer, pridd, dŵr wyneb a dŵr daear, a’r peryglon canlyniadol i
iechyd dyn, o losgi gwastraff.”

6

Ystafell reoli Troi Gwastraff yn Ynni, Ruedersdorf, Awstria - WRG

Ystafell Reoli, Troi Gwastraff yn Ynni Colnbrook, Lakeside - Viridor
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• Trawsddodwyd y Gyfarwyddeb i mewn i reoliadau’r DU yn 2002 a chaiff ei
deddfu drwy gyfundrefn caniatáu Rheolau Caffael Ewrop.

• Mae Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff yn gosod amodau gweithredu caeth a
chyfyngiadau allyriad ar bob cyfleuster llosgi gwastraff, gan edrych yn
benodol ar, ansawdd y lludw a gynhyrchir a’r ffordd y bydd rhaid i
allyriadau gael eu monitro.

• Mae gweithredu’r Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff wedi arwain at leihad yn y
cyfyngiadau ar allyriadau o losgyddion gwastraff dinesig presennol, e.e.
lleihad ddengwaith mewn cyfyngiadau diocsin o 1 ng/m3 i 0.1 ng/m3.

• Yn hanesyddol roedd llosgi gwastraff dinesig yn ffynhonnell sylweddol o
ddiocsin a ffwran, ond cafodd y rhain eu lleihau 99% rhwng 1993 a 2004, a
nawr maent yn gyfrifol am lai na 0.5% o gyfanswm allyriadau’r DU.

Dau Weithiwr Veolia yn gweithio yn Ystafell Reoli ERF Sheffield - Veolia

Cyfleuster Lee County, Florida - Gweithrediadau ystafell reoli - Covanta
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Beth fydd yn cael ei allyrru gan gyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni?

Yr allyriadau mwyaf (o ran swm) o losgi gwastraff yw:

• Carbon deuocsid.
• Ocsidiau nitrogen ac anwedd dŵr.
• Gweddillion lludw.

Rhyddheir cynhyrchion safonol hylosgiad hefyd, gan gynnwys:

• Carbon monocsid.
• Cyfansoddion organig ffrwydrad
• Gronynnau (llwch).
• Elfennau hybrin o ddiocsid a ffwran.
• Mae hydrocarbon aromatig amlgylchredol a deuffenyl polyclorinedig hefyd
yn gynwysedig yn y nwyon hylosgiad.

Bydd hefyd gynhyrchion o wastraff llosgi, gan gynnwys:

• Nwyon asid
• Symiau bach o fetelau trwm

Cynhyrchir dau fath o ludw:

• Lludw gwaelodol o grât y llosgydd – gellir defnyddio’r mwyafrif o’r lludw
yma fel agreg (pan nad yw’n beryglus).

• Triniaeth nwy ffliw gweddilliol – anfonir i gyfleuster tirlenwi neu wastraff
arall oni bai y gellir canfod opsiwn ailddefnyddio addas.

Troi Gwastraff yn Ynni, Colnbrook, Lakeside – Cludydd Lludw Gwaelodol – Viridor
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Sut y rheolir yr allyriadau?

• Rheoli hylosgiad da.

• Technoleg glanhau aer effeithiol.

• Mae amodau hylosgiad ac allyriadau i'r aer yn cael eu monitro'n gyson.

• Gosodir amodau a chyfyngiadau allyrru caeth drwy drwydded EPR.

Pentyrrau Lludw Gwaelodol, yn barod i’w ddefnyddio fel agreg eilaidd - WRG

BP – Defnyddio agreg lludw gwaelodol, Felixstowe - Covanta
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Sut y rheolir yr allyriadau?

Ar y lleiaf, bydd angen monitro’r allyriadau canlynol:

• Monitro’n barhaus ocsidau nitrogen, carbon monocsid, cyfansoddion
organig ffrwydrad, sylffwr deuocsid, hydrogen clorid a gronynnau.

• Yn ystod y flwyddyn gyntaf, bydd metelau trwm, diocsinau a ffwran,
deuffenyl polyclorinedig a hydrocarbon aromatig amlgylchredol yn cael eu
monitro bob tri mis.

• Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd metelau trwm, diocsinau a ffwran, deuffenyl
polyclorinedig a hydrocarbon aromatig amlgylchredol yn cael eu monitro
bob hanner blwyddyn.

Gall Asiantaeth yr Amgylchedd ofyn am fonitro sylweddau ychwanegol a
monitro ar amleddau uwch na’r gofynion lleiaf uchod.

Beth fyddai'n digwydd petai’r cyfarpar glanhau aer yn torri?

• Mae gan gyfleuster Trosi Gwastraff yn Ynni modern larymau sy’n
rhybuddio'r gweithredwr ynglŷn ag unrhyw broblemau ar y safle, un ai
gyda rheoli hylosgiad, y cyfarpar glanhau aer neu ddarlleniadau uchel ar yr
offer monitro allyriadau.

• Bydd rhaid ymateb ar unwaith i bob larwm, ac mewn rhai achosion
byddai’r safle’n cau yn awtomataidd.

Hidlydd Bag TŷMarchwood - Veolia Cyfleuster Haverhill,
Massachusetts – Tŷ stac a bag ar

gyfer Trin Nwyon Ffliw
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• Gweithredir cyfarparglanhaudrwygydol yr amserybyddgwastraff yncael ei losgi.

• Mae’r Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff yn cynnwys rhai goddefebau o ran hyn
o dan amodau penodol dros ben ac am gyfnodau cyfyngedig caeth, ond
mewn gwirionedd prin iawn y gwelir y cyfnodau hyn o ‘weithredu annormal’.
Rhaid hysbysu Asiantaeth yr Amgylchedd yn ddi-oed am unrhyw weithredu
fel hyn.

Sut mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn rheoli cyfleusterau Troi
Gwastraff yn Ynni?

Mae'r Asiantaeth yn rheoli perfformiad cyfleusterau Troi Gwastraff yn Ynni drwy:

• Barhau i fonitro’r prif lygryddion lle gosodir cyfyngiadau.

• Cyflawni archwiliadau o weithdrefnau'r gweithredwr a dulliau ar gyfer
monitro allyriadau.

• Yr opsiwn i gyflawni ‘Gwiriad Monitro’ gan gontractwyr annibynnol
Asiantaeth yr Amgylchedd ei hun.

• Archwiliadau a gyhoeddir ac archwiliadau nas cyhoeddir.

• Os bydd angen, ychwanegu at neu newid amodau yn y drwydded.

Esiampl o stac yn Portsmouth - Veolia CNIM Villejust-Chevreuse Troi Gwastraff yn
Ynni Ffrainc – trin nwyon ffliw – Viridor
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• Gofyn i weithredwyr roi gwybod i Asiantaeth yr Amgylchedd petaent yn
mynd dros unrhyw un o'r cyfyngiadau allyrru yn y drwydded, neu os ydynt
yn methu cydymffurfio ag unrhyw rai o'r amodau gweithredu.

• Ymchwilio i ddiffyg cydymffurfio ag unrhyw amod o’r drwydded.

• Dilyn camau gorfodi os bydd angen, gan gynnwys cyhoeddi hysbysiadau,
erlyn torcyfraith difrifol neu o bosibl dynnu’r drwydded yn ôl.

Os yw Asiantaeth yr Amgylchedd yn rhoi trwydded, beth fydd
honno’n ei chynnwys?

Byddai gan y drwydded amodau cyfreithiol gorfodol a gofynion a fyddai’n cynnwys:

• Cyfyngiadau ar allyriadau i aer, dŵr, carthfosydd, tir a dŵr daear.
• Amodau gweithredu lleiaf.

• Cyfanswm tunelledd a’r math o wastraff y gellir ei losgi.

• Technegau monitro, safonau, amleddau a gofynion adrodd.

• Amodau i atal allyriadau o drin deunyddiau crai a lludw.

• Amodau ar gyfer rheoli sŵn, atal damweiniau ac effeithlonrwydd ynni.
• Gofynion rheoli, hyfforddiant staff, cyfarwyddiadau gweithredu ayyb.

• Hysbysu ynglŷn ag unrhyw dor-amod o ran cyfyngiadau allyriad a
digwyddiadau eraill.

Sut fydda i’n gallu cael gwybodaeth ar berfformiad cyfleuster Troi
Gwastraff yn Ynni petai’n dod yn weithredol?

Bydd pob gwybodaeth a gyflwynir o ganlyniad i amod mewn trwydded
Rheolau Caffael Ewrop yn cael eu rhoi ar y Gofrestr Gyhoeddus a bydd ar gael
i’w gweld am ddim.

GweithredyddWRG yn profi'r grât yng gweithfeydd Ynni oWastraff Eastcroft, Nottingham -WRG


