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    Gweithio mewn partneriaeth â



Beth fydd yn digwydd i’ch sbwriel?

Caiff y rhan fwyaf o’ch gwastraff ei ailgylchu a’i gompostio drwy eich gwasanaeth
ymyl y ffordd; gan gyfeirio plastig, tuniau, papur a gwydr i gael eu hailgylchu a’ch
gwastraff gwyrdd o’r ardd a'ch gwastraff bwyd i gael ei gompostio. Bydd Prosiect
Gwyrdd, gyda Viridor, yn cynhyrchu ynni o weddill y gwastraff ‘bagiau duon’ sydd
wedi’i dirlenwi yn flaenorol.

Mae pum awdurdod lleol
wedi bod yn cydweithio ers
2009 i ddarparu
gwasanaeth ar gyfer y
gwastraff gweddilliol hwn,
ac mae nifer o gwmnïau
wedi cystadlu yn erbyn ei
gilydd i ennill y contract.
Bydd y bartneriaeth yn
anfon 172,000 tunnell o wastraff gweddilliol i’r cyfleuster bob blwyddyn ar
gyfartaledd, ar ôl cyflawni targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru.

Nid yw’n ddichonadwy, naill ai’n amgylcheddol nac yn ariannol, i barhau i anfon
gwastraff gweddilliol i safleoedd tirlenwi.

Dyfyniad o Strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff Llywodraeth Cymru:

Ein Polisi yw rheoli gwastraff yn unol â'r
hierarchaeth wastraff...atal ac ailddefnyddio
gwastraff,  yna ailgylchu ac yna adennill
ynni... felly mae Llywodraeth Cymru am i

dulliau ynni o wastraff effeithlon iawn gael eu
defnyddio fel y brif ffordd o reoli gwastraff

gweddilliol”

“



Pam na allwn ni ddal ati i dirlenwi? Ydy ynni o wastraff yn ateb
gwell?

Mae Deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd a Chyfraith Llywodraeth Cymru yn cyfyngu
ar faint o wastraff y gall awdurdodau lleol ei gloddio mewn safleoedd tirlenwi.

Mae gwastraff sy’n pydru mewn
safle tirlenwi, yn absenoldeb
ocsigen, yn cynhyrchu methan, sef
un o'r prif ffactorau sy'n cyfrannu at
y newid yn yr hinsawdd. Drwy
ailgylchu a chompostio eich
gwastraff yn unol â thargedau
Llywodraeth Cymru a thrin y
gwastraff sy’n weddill i gynhyrchu
gwres, stêm a thrydan, mae budd
amgylcheddol sylweddol. Dyma
pam bod holl awdurdodau lleol
Cymru yn symud oddi wrth
ddibynnu ar safleoedd tirlenwi i
dechnoleg trin gwastraff
ddibynadwy.

Mae’r Bartneriaeth wedi bod yn trafod â nifer
o gwmnïau ers tair blynedd, gan werthuso
meysydd technegol, cyfreithiol ac ariannol
cymhleth y prosiect. Drwy’r ymarfer caffael
hir hwn roedd modd i’r bartneriaeth gytuno
ar y telerau gorau ar gyfer y meysydd
amrywiol, gyda’r Tendr Terfynol yn
canolbwyntio’n bennaf ar y gost a’r contract
cyfreithiol.

Waste Awareness Wales

Mae safleoedd
tirlenwi yn prysur lenwi
yng Nghymru. Mae

technoleg ynni o wastraff
yn ffordd fwy cynaliadwy
o ymdrin â gwastraff na
allwn ei ailgylchu, drwy ei

droi’n ffynhonnell
hanfodol o wres ac ynni
i’n cartrefi a busnesau

lleol.”

“

Yn hanesyddol rydym wedi dibynnu
ar safleoedd tirlenwi 



Ble mae’r cyfleuster a beth yw Ynni o Wastraff?

Mae’r cyfleuster ym Mharc Trident, yn hen safle ffatri Wydr Nippon oddi ar Ocean
Way, Caerdydd. Cafodd y safle ganiatâd cynllunio gan Gyngor Caerdydd ym mis
Mehefin 2010 ac mae ganddo Drwydded Amgylcheddol i weithredu gan
Asiantaeth yr Amgylchedd.

Mae ynni o wastraff (llosgi) yn
dechnoleg ddiogel,
ddibynadwy sy’n cael ei
defnyddio’n helaeth yng
Ngorllewin Ewrop a Llychlyn
ynghyd â lefel uchel o
ailgylchu a chompostio. Fel
rhan o’r broses caiff gwastraff
ei losgi ar dymheredd uchel
dan amodau a reolir i
gynhyrchu gwres, stêm a
thrydan. Caiff y cyfleusterau
eu rheoli’n llym gan Asiantaeth
yr Amgylchedd dan amodau llawer llymach na phrosesau llosgi diwydiannol eraill.

Caiff y trydan ei werthu i’r grid. Mae hyn yn helpu i dalu’r gost o waredu gwastraff
gan sicrhau budd ariannol i drigolion ardaloedd y Cynghorau Partner.

“ Nid yw llosgi
gwastraff dan reolaeth y

fframwaith statudol cyfredol
yn peri risg i iechyd
dynol nac iechyd yr

amgylchedd
Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd”

Argraff Arlunydd o Barc Trident



Cynhyrchir dau fath o ludw, Lludw Gwaelod Llosgydd (tua 20% o bwysau’r gwastraff
a brosesir ar y safle) a Lludw Tasgu / Gweddillion Rheoli Llygredd Aer (2-3% o
bwysau’r gwastraff a brosesir ar y safle). Caiff y Lludw Gwaelod Llosgydd ei
ailgylchu’n agreg y gellir ei ddefnyddio fel deunydd ar gyfer adeiladu neu adeiladu
ffyrdd. I ddechrau, caiff Lludw Tasgu ei waredu mewn cyfleuster â thrwydded briodol,
ond wrth i brosesau ailgylchu ddatblygu, bydd yn rhaid i Viridor adolygu’r
posibiliadau hyn i sicrhau bod y gwastraff hwn yn cael ei ailgylchu yn y dyfodol.

Mae Viridor hefyd wedi cynnal trafodaethau â chwmni ynni mawr am y
posibilrwydd o bibellu gwres o’r cyfleuster i gwmnïau a thai ger y cyfleuster. Bydd
hyn yn gwella effeithlonrwydd ynni'r safle yn sylweddol gan ddarparu ynni cost isel,
carbon isel i ddefnyddwyr yn ardal y safle.

“ Bydd Viridor yn ailgylchu’r holl Ludw
Gwaelod Llosgydd. Os na wnaiff hynny,

caiff gosbau ariannol

Mike Williams, Prosiect Gwyrdd”

Gwastraff gweddilliol
yn cyrraedd
Trosglwyddo swmp a
Cherbydau Casglu
Gwastraff Stryd yn dod
â gwastraff gweddilliol
i’w brosesu yn y neuadd
dderbyn dan do.

Proses Ynni o Wastraff Arferol

Craeniau byncer
a gafael
Cymysgir
gwastraff a’i
lwytho i’r siambr
lwch. Yna bydd
hyrddbeiriannau’n
gwasgu’r
gwastraff i un o’r
ddwy linell losgi.

Glanhau nwy drwy ffliw
Defnyddir traean o’r safle i lanhau allyriadau nwy.
Defnyddir calch sych a hydredir o’r llawr i dynnu
nwyon asid a charbon a actifeiddir i amsugno
metelau trymion, deuocsidau, ffwran a
Chyfansoddion Organig Anweddol.
Yna bydd nwyon ffliw glân, stêm a CO2 yn
gadael drwy’r stac.

Boeler/Peiriant Cynilo
Bydd stêm yn cael ei
wresogi ar dymheredd
uchel iawn i yrru tyrbin
yn y safle ynni.

Man monitro allyriadau
Wedi’i gysylltu’n delemetregol â
systemau atal a rheoli llygredd.

Gweddillion
Gweddill y llwch a’r
cynhyrchion sy’n deillio
o’r broses yn cael eu
casglu mewn
hidlyddion bach iawn.
Cesglir gweddillion yr
hidlyddion drwy sleid
lwytho i mewn i lorïau
a’u gwaredu mewn
cyfleuster trwyddedig
(os na chânt eu
hailgylchu).

Stêm pwysedd
uchel i dyrbinau.

Trydan i’r Grid
Cenedlaethol.

Cyflenwir stêm
pwysedd isel/dŵr
poeth i ddiwydiannau
neu dai lleol.

Deunyddiau crai a ailgylchir
Tynnir metelau a lludw gwaelodol
a’u hailgylchu’n llawn.

Caiff stêm ei gyddwyso a chaiff
dŵr ei fwydo’n ôl i’r systemau.

Gwastraff yn troi’n
danwydd
Rhoddir deunydd mewn
i ffwrnais ar lefel gyson
i’w losgi ar dymheredd
uchel ar grât symudol.
Cynhelir cyflenwad aer
digonol drwy chwistrellu
aer i’r siambr losgi, sy’n
sicrhau llosgi’r gwastraff
yn llwyr.



Pwy sy’n rheoleiddio’r cyfleusterau hyn, a pha gamau a gymerir
i amddiffyn iechyd yr amgylchedd ac iechyd pobl?

Rhaid i bob system Ynni o Wastraff gydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Llosgi
Gwastraff. Y ddeddfwriaeth hon sydd â’r safonau allyriadau llymaf o bob proses
thermol a reoleiddir yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gweithredu’r safonau hyn drwy’r Drwydded
Amgylcheddol. Rhaid i Weithredwr y safle gael trwydded cyn iddo allu derbyn
gwastraff. Yn gyffredinol, mae’r allyriadau a ddaw o losgyddion modern ond yn
rhan fach o’r hyn a ganiateir.

Cyfraniad bach iawn a wna Safleoedd Ynni o Wastraff i allyriadau aer cenedlaethol
y DU – amcangyfrifir ei fod mor isel â 0.27%. Ymhlith y ffactorau sy’n cyfrannu
fwyaf mae gwresogi cartrefi (14%), traffig ffyrdd (23%) gyda diwydiannau’n
cyfrannu'r gweddill.

Mae budd amgylcheddol sylweddol o atgyfeirio gwastraff gweddilliol o safleoedd
tirlenwi i gynhyrchu trydan gwyrdd drwy dechnoleg ynni o wastraff fodern.

Enghraifft o Ystafell Reoli Viridor



Sut y caiff y gymuned fudd o’r cynllun hwn?

Mae Prosiect Gwyrdd a Viridor yn
cydweithio i sicrhau bod
cyfleoedd cyflogaeth a
hyfforddiant yn cael eu cynnig
drwy’r gwaith adeiladu a phan
fydd y contract yn weithredol.

Mae Viridor yn buddsoddi £185
miliwn ym Mharc Trident, gan
ddod â swyddi a buddsoddiad
pwysig i Gaerdydd yn ystod yr
hinsawdd economaidd heriol
bresennol.

Caiff Cronfa Budd i’r Gymuned ei sefydlu’n annibynnol gan Viridor o ddechrau’r
gwasanaeth i gefnogi prosiectau lleol yn y 5 awdurdod lleol. Dyfernir arian ar sail
meini prawf clir yn seiliedig ar ‘gynaliadwyedd’, ‘angen lleol’, ‘ymgysylltu â’r
gymuned’ ac ‘addysg’.

Caiff Canolfan ryngweithiol i Ymwelwyr ei chodi hefyd, gan godi ymwybyddiaeth
am wastraff a darparu addysg.

“Cyflogir  mwy na 100 o
bobl ar y safle ar hyn o bryd,
mae’r mwyfrif yn byw yng

Nghymru. Bydd y datblygiad
yn creu mwy na 360 o

swyddi yn ystod y cyfnod
adeiladu prysuraf a 36 o
gyflogeion llawn amser

Viridor”

Adeiladau Parc Trident a Chanolfan Ymwelwyr Viridor



Sut y caiff y contract ei fonitro, a’r effaith ar y ffyrdd ei lleihau?

Adran Gynllunio Caerdydd a fydd yn bennaf cyfrifol am benderfynu ar ba ffyrdd y
gellir eu defnyddio, fodd bynnag bydd gan y Bartneriaeth reolaeth dros y telerau y
cytunwyd arnynt yn y contract, drwy Fframwaith Perfformiad. Mae’r ddogfen hon
yn sicrhau y gall Viridor
gydymffurfio â’r telerau y
cytunwyd arnynt yn y contract,
ac os wnaiff hynny, bydd yn
cael ei gosbi’n ariannol, ac os
na chydymffurfir â nhw yn
ddifrifol neu’n gyson, gellir
terfynu’r contract.  

Gwastraff y Bartneriaeth fydd
tua hanner mewnbwn y
cyfleuster, ac o ganlyniad bydd
gan y Bartneriaeth reolaeth
uniongyrchol dros gerbydau
sy’n darparu ei gwastraff.
Daw’r gyfradd fwyaf o wastraff y bartneriaeth o Gaerdydd. Mae’r cerbydau hyn ar
rwydwaith ffyrdd Caerdydd eisoes, a chaiff y gwastraff ychwanegol o’r partneriaid
eraill eu llwytho mewn sympiau (i leihau nifer y cerbydau) cyn dosbarthu eu llwythi
i’r cyfleuster.

Mae buddion amgylcheddol ac ariannol sylweddol i’r dull cydlynol rhwng y 5
Cyngor ar gyfer trin gwastraff gweddilliol.

Trwy reoli’r contract, gellir sicrhau y bydd
Viridor yn cyflawni’r safonau uchel y

cytunwyd arnynt

“Bydd yr amod cynllunio yn
sicrhau na chaiff cerbydau
llwythi swmp yrru ar unrhyw
ffordd breswyl yn Sblot nac
Adamsdown, ac eithrio ar
Heol Casnewydd, Tyndal
Street, Central Link, Ocean

Way a Rover Way
Mike Williams, Prosiect Gwyrdd”

Mike Williams, Prosiect Gwyrdd

“
”



Sut mae Prosiect Gwyrdd wedi sicrhau’r gwerth gorau am arian
i drethdalwyr a pham fod gennym gontract 25 mlynedd?

Mae’r Bartneriaeth wedi
bod yn trafod â nifer o
gwmnïau ers tair blynedd,
gan werthuso meysydd
technegol, cyfreithiol ac
ariannol cymhleth y
prosiect. Drwy’r ymarfer
caffael hwn roedd modd i’r
bartneriaeth gytuno ar yr
ateb ariannol, cytundebol
ac amgylcheddol gorau i
drigolion. 

“ Mae buddion clir i
awdurdodau gwastraff o’r
cydweithio hwn rhwng

awdurdodau ... gan rannu
costau caffael a buddion o
arbedion maint sy’n codi o’r
ffaith bod mwy o wastraff i
ddenu tendrau a sicrhau pris

contractio gwell Defra”
Gwastraff
3ydd Parti

Prosiect Gwyrdd

Pr
isia

u

Gwastraff 3ydd parti v. Prosiect Gwyrdd 
chwyddiant prisiau dros amser ym Mharc Trident

Blwyddyn



Mae contractau 25 mlynedd yn gyffredin yn y diwydiant i brojectau gwastraff fel hwn,
waeth pa dechnoleg a gynigir. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn
fforddiadwy a’i fod yn sicrhau’r gwerth gorau am arian i’r sector cyhoeddus. Mae’r
contract hirdymor hefyd yn cynnwys pris penodedig dros hyd y contract ar gyfradd
chwyddiant sylweddol is. Dros amser mae hyn yn sicrhau y bydd y pris yn mynd yn
rhatach o’i gymharu â gwasanaethau sy’n destun chwyddiant ar raddfa arferol. Y
Bartneriaeth sydd â’r flaenoriaeth wrth ddefnyddio’r cyfleuster a chaiff fudd o nifer o
warantau contract, gan gynnwys lefelau perfformiad y cytunwyd arnynt ymlaen llaw,
rhagdybiaethau trydan hirdymor ac mewn rhai amgylchiadau, rhannu incwm os yw
prisiau trydan a chostau gwaredu trydydd parti’n uwch na'r disgwyl. Ymhlith
buddion pellach mabwysiadu contract hirdymor yw gallu manteisio ar lefel
sylweddol o gyllid gan Lywodraeth Cymru dros gyfnod o 25 mlynedd.  

Ni châi’r bartneriaeth werth am arian cystal o gontract byr dymor, na’r buddion a
gwarantau cysylltiedig, na’r un lefel o reolaeth dros y contract.

Sut mae modd i mi gael rhagor o wybodaeth am y cynllun?

Bydd y Prosiect yn gweithio gyda Viridor i gyflwyno digwyddiadau sy’n rhoi rhagor o
wybodaeth am y cynllun. Fe’u cynhelir yn Sblot a Bae Caerdydd.

Sesiynau Galw Heibio Cyhoeddus:

1) 4 Mawrth: Canolfan Hamdden Star (CF24 2BZ), Yr Ardal Actif Uwch, 3pm-5.30pm
2) 5 Mawrth: Neuadd y Sir, Bae Caerdydd (CF10 4UW), Ystafell Bwyllgor 1, 3pm-7pm
1) 6 Mawrth: Canolfan Gymunedol Moorland, Sblot (CF24 2LG), 5pm - 8pm
4) 7 Mawrth: Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd (CF10 4PA), 3.30pm-6.30pm

Viridor yw'r datblygwr ac mae'n gyfrifol am sicrhau caniatâd cynllunio a gofynion
trwyddedu Parc Trident. Viridor fydd yn adeiladu'r cyfluster ac yn ei weithredu.

Gellir cysylltu â Viridor drwy e-bost i Cardiff@viridor.co.uk neu dros y ffôn 0800
4334 800.

Prosiect caffael yw Prosiect Gwyrdd a fydd yn trin y gwastraff sy'n weddill ar ôl i
breswylwyr ailgylchu gymaint o wastraff â phosibl. Gellir cysylltu â'r bartneriaeth
drwy e-bost i info@prosiectgwyrdd.co.uk neu dros y ffôn 02920 717523.


