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27 Chwefror 2013 

PROSIECT GWYRDD  
         PRESS RELEASE/ DATGANIAD I’R WASG 

 
TROI PROBLEM YN ADNODD 

 
DIGWYDDIADAU CYHOEDDUS I ROI GWYBODAETH AM BROSIECT 

GWYRDD 
 
I gyd-fynd â’r cyhoeddiad diweddar yn y cyfryngau am ddewis Viridor fel y Cynigydd 
a Ffefrir, bydd Prosiect Gwyrdd yn cynnal ‘sesiynau galw heibio’ cyhoeddus yng 
Nghaerdydd a’r pedair ardal awdurdod lleol arall i barhau i roi gwybodaeth am y 
cynllun. 
 
Mae’r Cydbwyllgor wedi argymell y statws Cynigydd a Ffefrir i bob un o’r Cynghorau 
partner ac ni ellir ei gadarnhau tan iddo gael ei gymeradwyo gan y pum awdurdod 
lleol.  
 
Cynhelir y digwyddiadau yn y lleoliadau isod ar y dyddiadau canlynol: 
 
4 Mawrth - Canolfan Hamdden Star, Sblot – 3.00pm tan 5.30pm 
 
5 Mawrth - Neuadd y Sir, Bae Caerdydd – 3.00pm tan 7.00pm 
 
6 Mawrth - Canolfan Gymunedol Moorland, Sblot - 5.00pm tan 8.00pm 
 
7 Mawrth - Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd - 3.30pm tan 6.30pm 
 
9 Mawrth – Canolfan Ymwelwyr Caerffili – 10.00am tan 3.00pm 
 
16 Mawrth – Neuadd y Plwyf Awstin Sant, Penarth – 10.00am tan 3.00pm 
 
23 Mawrth – Canolfan Casnewydd, Casnewydd – 10.00am tan 3.00pm 
 
27 Mawrth – Capel Ebeneezer, Sgwâr Magwyr, Magwyr – 10.00am tan 3.00pm 
 
Gallwch weld yr holl wybodaeth a fydd ar gael yn y digwyddiadau hyn ar-lein yn:  
 
http://www.caerphilly.gov.uk/prosiectgwyrdd/english/preferred_bidder.html  
 
I gael rhagor o wybodaeth ar y caffael, mae’r Prosiect ar gael ar e-bost drwy 
info@prosiectgwyrdd.co.uk neu ar y ffôn ar 02920 717 523. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y datblygiad cysylltwch â Viridor ar e-bost drwy 
cardiff@viridor.co.uk neu ar y ffôn ar 0800 4334 800. 
 

 
 

(mwy) 
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Nodiadau i Olygyddion: 
 
 
Ymgysylltu â’r Cyhoedd 
 
• Mae trigolion sy’n byw yn agos at Barc Trident wedi cael gwybodaeth am y cynllun a 

gwahoddiad i’r digwyddiadau cyhoeddus a restrir uchod. Mae posteri wedi’u codi yn 
Sblot a Bae Caerdydd. Gallwch weld yr holl wybodaeth a fydd ar gael yn y 
digwyddiadau hyn ar-lein yn: 
http://www.caerphilly.gov.uk/prosiectgwyrdd/english/preferred_bidder.html  

 
Cost 
 
• O gymharu â’r trefniadau tirlenwi presennol, amcangyfrifir y bydd y 5 Cyngor yn 

sicrhau arbedion o fwy na £11 miliwn yn ystod y flwyddyn gyntaf o weithredu.  Ar 
gyfartaledd, mae hynny’n arbediad o 50% o gymharu â’r gost amcangyfrifedig o 
barhau i ddefnyddio safleoedd tirlenwi.  Mae’r tueddiad hwn yn parhau drwy’r 
contract, wrth i’r pris fesul tunnell gynyddu ar raddfa is na chwyddiant.  

 
Llywodraethu 
 
• Yn unol â’r Cytundeb Cydweithio â’r pum awdurdod lleol, cyflwynir yr argymhelliad ar 

gyfer y Cynigydd a Ffefrir i bob Cyngor Llawn ynghyd â Chytundeb Cydweithio 
newydd rhwng partneriaid cam gweithredol y contract.  Ni ellir cymeradwyo’r 
argymhelliad ar gyfer y Cynigydd a Ffefrir tan i bob un o’r awdurdodau partner gytuno 
arno.  

 
Cyfleuster Masnachol Viridor 
 
• Cyfleuster masnachol yw cyfleuster Viridor, sy’n golygu y byddai’r cwmni wedi 

adeiladu’r seilwaith p'un a fyddai wedi ennill contract Prosiect Gwyrdd ai peidio. Mae’r 
cyfleuster yn cael ei adeiladu ym Mharc Trident yng Nghaerdydd ac mae wedi cael 
caniatâd cynllunio gan Gyngor Caerdydd a thrwydded i weithredu gan Asiantaeth yr 
Amgylchedd yn 2010.  

• Y cwmni a gynigodd maint y cyfleuster (350,000 o dunelli'r flwyddyn) ac mae’n 
seiliedig ar eu tybiaethau masnachol o ran faint o wastraff y bydd angen ei drin yn eu 
barn nhw. Mae’r prosesau cynllunio a thrwyddedu ar wahân i’r broses gaffael.  

 
Polisi a Chyllid Llywodraeth Cymru 
 
• Mae Achos Busnes terfynol wedi’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru gyda’r telerau 

contract terfynol y cytunwyd arnynt. Unwaith iddo gael ei gymeradwyo, bydd y 
Bartneriaeth yn cael cymhorthdal o 25% o ffi giât y cyfleuster (sef cost pob tunnell a 
gaiff ei anfon i’r cyfleuster gan y bartneriaeth)  

• I gael rhagor o wybodaeth am Strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff Llywodraeth 
Cymru, ewch i: 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/waste_recycling/zerowaste/?s
kip=1&lang=cy   

 
• Mae’r targedau gwastraff canlynol wedi eu pennu yn y gyfraith gan Lywodraeth 

Cymru.  
 

2009/10 - 40% cyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2012/13 - 52% cyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2015/16 - 58% cyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2019/20 - 64% cyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2019/20 – uchafswm o 10% i’w waredu drwy dirlenwi 
2024/25 – o leiaf 70% o gyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2024/25 – uchafswm o 5% i’w waredu drwy dirlenwi. 
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•     Y cyfraddau ailgylchu a chompostio cyfunol ar gyfer y 5 awdurdod partner (dros dro) 

yw: 
 

Cyfradd ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio ar gyfer 2011/12: 
 

Caerffili – 56% 
Caerdydd – 50% 
Sir Fynwy – 55% 
Casnewydd – 46% 
Bro Morgannwg – 50% 
  

Contract a Gwaith Partneriaeth 
 
• Bydd y penderfyniad i ddyfarnu’r contract yn mynd i bob Cyngor Llawn ar y dyddiadau 

canlynol: 
 

1. Casnewydd: Chwefror 26 
2. Caerffili: Chwefror 27 
3. Caerdydd: Chwefror 28 
4. Sir Fynwy: Chwefror 28 
5. Bro Morgannwg: 6 Mawrth  
 

• Bydd y contract yn para 25 mlynedd, gyda’r posibilrwydd o estyniad o 5 mlynedd. 
Dyma safon y diwydiant o ran hyd contractau i sicrhau bod prosiectau seilwaith mawr 
yn fforddiadwy ac yn cynnig gwerth da am arian i’r sector cyhoeddus.  

• Gan nad yw Prosiect Gwyrdd yn endid cyfreithiol, caiff y contract ei lofnodi gan 
Awdurdod Cynnal, sef Cyngor Caerdydd. Yna bydd Cytundeb Cydweithio yn rheoli’r 
contract rhwng yr Awdurdod Arweiniol a’r Partneriaid yn ystod cyfnod y contract.  

• Bydd Partneriaeth yn rheoli’r termau y cytunwyd arnynt sydd wedi’u trafod â Viridor 
yn ystod y broses gaffael drwy’r System Dalu a’r Fframwaith Perfformiad. Caiff y 
trefniadau i reoli’r contract eu rheoli gan Reolwr Contract, sy’n atebol i Bwyllgor 
Prosiect Gwyrdd.   

• Bydd y Prosiect yn rhoi Isafswm Tal Gwarantedig i Viridor, yn seiliedig ar faint o 
dunelli o wastraff a ragwelwyd i gyflawni targedau gwastraff Llywodraeth Cymru.  
Mae’r rhagamcanion gwastraff ar gyfer cyfnod y contract wedi’u seilio ar y cyfraddau 
ailgylchu presennol, cyfraddau ailgylchu’r dyfodol a thwf poblogaeth dros gyfnod y 
contract.   

 
Y Broses Troi Gwastraff yn Ynni 
 
• Caiff dau fath o ludw eu cynhyrchu drwy’r broses Troi Gwastraff yn Ynni (llosgi): 

Lludw Gwaelod Llosgydd (tua 20% o bwysau’r gwastraff a anfonir i’r safle) a 
Gweddillion Rheoli Llygredd Aer (2-3% o bwysau’r gwastraff a anfonir i’r safle). Mae’r 
prosiect wedi rhoi rhwymedigaeth gytundebol ar Viridor i ailgylchu 100% o’r Lludw 
Gwaelod Llosgydd, neu bydd yn rhaid iddo dalu cosbau ariannol. Bydd rheolaethau 
cytundebol ar waith hefyd i sicrhau bod Viridor yn adolygu’r marchnadoedd ailgylchu 
ar gyfer Gweddillion Rheoli Llygredd Aer, gan fod y marchnadoedd hyn ond megis 
dechrau ar hyn o bryd.  Nod y Prosiect yw sicrhau na chaiff unrhyw wastraff ei anfon i 
safleoedd tirlenwi.  

• Mae rhai grwpiau ymgyrchu yn honni bod y llwch a gynhyrchir gan y broses losgi yn 
wenwynig. Cyngor Asiantaeth yr Amgylchedd yw y gellir ailgylchu Lludw Gwaelod 
Llosgydd ac maent yn datblygu gweithdrefn ansawdd i sicrhau y gellir atal y gwastraff 
hwn rhag cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.  Mae Gweddillion Rheoli Llygredd Aer 
wedi’u dosbarthu’n beryglus oherwydd y caiff calch pur ei ychwanegu at y nwyon asid 
i niwtraleiddio’r deunydd. Felly mae gan y Gweddillion Rheoli Llygredd Aer gynnwys 
alcalinaidd. Yr arfer cyfredol yw eu gwaredu mewn safle tirlenwi gwastraff peryglus 
neu gyfleuster storio (h.y. mwynglawdd halen).   Mae’r sector gwastraff yn datblygu 
opsiynau ailgylchu ar gyfer y deunydd hwn.  
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Rheoleiddio ac effaith ar iechyd 
 
•     Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn rheoleiddio pob cyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni, 

a gellir lawrlwytho gwybodaeth am y broses reoleiddio o’r wefan yn 
www.environment-agency.gov.uk/.   

•     Mae’n rhaid i bob proses gwastraff sy’n cynnwys llosgi gydymffurfio â’r Gyfarwyddeb 
Llosgi Gwastraff.  Mae'r gyfraith hon yn pennu rheolaethau llym ar allyriadau o bob 
math o dechnoleg Troi Gwastraff yn Ynni, yn cynnwys Pyrloysis, Nwyeiddio a Throi 
Gwastraff yn Ynni gyda Gwres a Phŵer Cyfunedig (llosgi).  Mae angen y technolegau 
hyn i fonitro allyriadau er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio, fel safon ofynnol, â'r 
terfynau a nodwyd yng Nghyfarwyddeb Llosgi Gwastraff yr UE (2007/76/EC) sy'n 
pennu rheoliadau allyriadau llym o ran llygredd.  Gweithredwyd y Gyfarwyddeb yng 
Nghymru a Lloegr gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2007. 
O fis Ebrill 2008 disodlodd y rheoliadau hyn Reoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Cymru 
a Lloegr) 2000. Gellir gweld y canllawiau ar y ddeddfwriaeth drwy ddilyn y ddolen 
ganlynol: http://www.defra.gov.uk/environment/quality/industrial/eu-international/wid/   

•     Cyhoeddodd yr Asiantaeth Diogelu Iechyd ddau adroddiad ym mis Medi 2009 a mis 
Chwefror 2010 a oedd yn mynd i’r afael ag effeithiau iechyd llosgi gwastraff dinesig. 
Gellir gweld yr adroddiadau drwy ddilyn y ddolen ganlynol:  

      http://www.caerphilly.gov.uk/prosiectgwyrdd/pdfs/RCE-
13%20for%20web%20with%20security.pdf  

•     Mae’r effeithiau cymharol ar iechyd gyda gwahanol ddulliau o waredu gwastraff 
wedi’u hystyried yn fanwl mewn adroddiad a luniwyd ar gyfer Adran yr Amgylchedd, 
Bwyd a Materion Gwledig (Defra 2004). Gellir gweld crynodeb o’r gwaith ymchwil 
helaeth hwn drwy ddilyn y ddolen ganlynol:  

      http://archive.defra.gov.uk/environment/waste/statistics/documents/health-report.pdf  
Roedd y gwaith ymchwil hwn, ‘The Review of the Environmental and Health Effects of 

Waste Management Municipal Solid Waste and Similar Wastes’, yn ystyried 23 
astudiaeth o safon uchel ar batrymau afiechydon o amgylch safleoedd Troi Gwastraff 
yn Ynni a phedwar papur yn edrych ar effeithiau iechyd safleoedd Troi Gwastraff yn 
Ynni. Daeth i’r casgliad nad oes cyswllt pendant rhwng gwaith Troi Gwastraff yn Ynni 
ac effeithiau negyddol ar iechyd. 

 
(diwedd) 

 
Paratowyd gan Prosiect Gwyrdd 

E-bost: info@prosiectgwyrdd.co.uk  
Ffôn: 02920 717566 

 


