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Mae'r moroedd o amgylch Ynys Enlli yn ffynhonnell anhygoel o ynni llanw glân ac adnewyddadwy. Mae Nova 
Innovation wedi bod yn gweithio’n agos gyda chyrff rheoleiddio a chynghori, cymunedau lleol, YnNi Llŷn, 
Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, ac eraill i ddatblygu cynlluniau i fanteisio ar y ffynhonnell hon o ynni glân, gwyrdd mewn 
ffordd sensitif a chynaliadwy. 

Mae Nova Innovation yn gwmni technoleg llanw sy'n adeiladu ac yn gosod tyrbinau llanw. Mae gennym eisoes 
amrywiaeth o dyrbinau wedi eu gosod yn swnt Bluemull ar Ynysoedd y Shetland, rhwng ynysoedd Yell ac Unst sydd 
wedi bod yn pweru cartrefi a busnesau lleol gydag ynni glân ers dros bedair blynedd. Nid yw monitro amgylcheddol 
sy’n digwydd ar dyrbinau Llanw Ynysoedd y Shetland, sy'n cynnwys arolygon o adar y môr a mamaliaid morol yr 
ardal a defnyddio camerâu tanddwr i fonitro bywyd gwyllt o amgylch y tyrbinau wedi canfod unrhyw effeithiau 
negyddol ar fywyd gwyllt y môr. 

Bydd prosiect ynni llanw Nova yn Ynys Enlli yn cynnwys gosod pump o dyrbinau llanw 100kW Nova rhwng Enlli a’r 
tir mawr. Byddai'r tyrbinau'n cael eu gosod fesul cam, gan ddechrau gydag un tyrbin, gyda rhaglen gysylltiedig ar 
gyfer monitro amgylcheddol. Credwn fod hwn yn ddull synhwyrol a chyfrifol i'w gymryd ar gyfer prosiect Llanw Ynys 
Enlli gan ein bod yn gwybod bod yr ardal yn un sensitif yn amgylcheddol. 

Mae'r tabl isod yn crynhoi cynnydd sydd wedi eu gwneud ar gamau allweddol prosiect llanw Ynys Enlli hyd yn hyn. 

Prydlesu 
gwely’r môr 

Mae Nova wedi derbyn Cytundeb Prydles (AFL) gan Ystâd y Goron, sy'n berchen ar wely'r môr 
o amgylch Cymru a Lloegr, ar gyfer ardal gwely'r môr ar gyfer y tyrbinau. Dim ond ar ôl i Nova 
ennill yr holl gydsyniadau gofynnol ar gyfer y prosiect y rhoddir prydles lawn. Mae'r rhain yn 
cynnwys Trwydded Forol gan Gyfoeth Naturiol Cymru a chaniatâd Cynllunio Gwlad a Thref gan 
Gyngor Gwynedd. 

Arian ar gyfer 
y prosiect 

Ym mis Tachwedd 2020 dyfarnwyd cyllid i Nova gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Datblygu 
Ranbarthol Ewrop (ERDF) i gefnogi'r gwaith cydsynio amgylcheddol a dylunio peirianyddol ar 
gyfer prosiect ynni llanw Ynys Enlli. Yn 2017, dyfarnwyd cyllid i Nova o Gronfa Cymunedau 
Arfordirol y Loteri Genedlaethol (CCF). Gyda’r arian hwn, bu i ni lwyddo i sefydlu ein 
gweithrediadau yng ngogledd Cymru, gan gynnwys cyflogi staff yn lleol. 

Caniatâd Mae Nova wedi derbyn cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar yr Asesiad Effaith 
Amgylcheddol (EIA) gofynnol ar gyfer prosiect Enlli, sy'n angenrheidiol i gefnogi ceisiadau am 
gydsyniad. Mae CNC hefyd wedi darparu cyngor ar ein cynllun graddol arfaethedig o ddefnyddio 
tyrbinau fesul cam. Mae'r cyllid a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020 
yn ein galluogi i ddechrau gwaith manwl ar gydsynio a'r AEA. 

Asesiad 
Effaith 
Amgylcheddol 

Bydd Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) llawn yn cael ei gynnal fel rhan o'r broses gydsynio a 
fydd yn ystyried effeithiau cadarnhaol a negyddol posib y prosiect ar fywyd gwyllt, defnyddwyr 
eraill y môr a chymunedau lleol. 

Diweddariad Hanner Blwyddyn: 
Rhagfyr 2020 
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Mae’r tabl isod yn crynhoi'r ymgysylltu allweddol sydd wedi digwydd gyda rhanddeiliaid amrywiol am brosiect lif 
llanw Ynys Enlli. 

Preswylwyr a 
Chymunedau 
Lleol 

Mae gweithio gyda phobl a chymunedau lleol, gan gynnwys trigolion Aberdaron ac Enlli yn 
bwysig iawn i Nova. Rydym am sicrhau bod pobl leol yn cael cyfle i gymryd rhan a dweud eu 
dweud am y prosiect. Rydym hefyd yn gweithio gydag YnNi Llŷn a'i weledigaeth yw darparu 
trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol a fydd yn creu buddion lleol ac yn mynd i'r afael 
â thlodi tanwydd trwy leihau costau ynni. 

Busnesau Lleol Mae Nova yn awyddus i weithio gyda busnesau lleol i ddod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio eu 
harbenigedd a'u profiad yn yr ardal leol i ddarparu cefnogaeth i'r prosiect. 

Cynghorau a 
Chynghorwyr 
Lleol 

Mae Nova wedi cyfarfod â chynghorwyr a swyddogion yng Nghyngor Gwynedd, gan gynnwys 
Prif Weithredwr y Cyngor, Pennaeth Cynllunio, Pennaeth yr Economi a Phennaeth yr 
Amgylchedd. Rydym hefyd wedi cyfarfod gyda Gareth Roberts, Cynghorydd Aberdaron ac 
Ioan Thomas, Cynghorydd sy'n gyfrifol am bortffolio Datblygu Economaidd Cyngor 
Gwynedd. 

Pysgotwyr Lleol Mae pysgota a photio yn weithgareddau pwysig yn y dyfroedd o amgylch Ynys Enlli, felly 
rydyn ni'n gweithio'n agos gyda physgotwyr lleol a Chymdeithas Pysgotwyr Cymru i rannu 
gwybodaeth. Mae hyn yn helpu i ddatblygu'r prosiect mewn ffordd a fydd yn osgoi 
gwrthdaro gyda photio a physgota o amgylch Ynys Enlli. 

Ysgolion lleol a 
phobl ifanc 

Mae Nova wedi ymweld â llawer o ysgolion a cholegau yn yr ardal leol, gan gynnwys ysgolion 
cynradd Aberdaron, Botwnnog a Nefyn ac ysgol uwchradd Botwnnog , yn ogystal â grwpiau 
ieuenctid, fel Ffermwyr Ifanc Rhiw. Rydyn ni'n mwynhau'r cyfle i siarad gyda phobl ifanc am 
brosiect Enlli, ynni'r llanw a materion newid yn yr hinsawdd. Rydym hefyd wedi rhoi darlith 
ar ynni'r llanw i fyfyrwyr yn y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) ym Machynlleth. 

Ymddiriedolaeth 
Ynys Enlli 

Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn berchen ar Ynys Enlli ac yn ei rheoli. Mae Nova wedi bod 
yn gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth a thrigolion yr ynys i archwilio sut y gallai prosiect llanw 
Ynys Enlli ddod â buddion i'r ynys ei hun. Mae hyn yn cynnwys archwilio dichonoldeb dod â 
rhywfaint o'r pŵer llanw a gynhyrchir i'r ynys i'w helpu i sicrhau dyfodol mwy cynaliadwy, 
gan gael gwared ar ei ddibyniaeth ar ddisel. Byddai angen astudiaeth fanwl i asesu'r 
potensial ar gyfer defnyddio ynni'r llanw ar Ynys Enlli, i nodi'r heriau a'r buddion o wneud 
hynny ar draws amrywiaeth o themâu gan gynnwys ymarferoldeb, technegol, diwylliannol 
ac amgylcheddol. Mae Nova yn archwilio sut y gellid cynnal yr astudiaeth hon gydag 
Ymddiriedolaeth Ynys Enlli. 

Sefydliadau 
Amgylcheddol 

Mae Nova yn awyddus i rannu gwybodaeth a gweithio gyda sefydliadau amgylcheddol 
allweddol gan gynnwys Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, RSPB, Cadwraeth 
Morfilod a Dolffiniaid, y Sea Watch Foundation, a'r wardeiniaid ar Ynys Enlli. Yn flaenorol, 
bu Rheolwr Amgylcheddol Nova yn gweithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru fel Swyddog 
Cadwraeth Forol ar gyfer gogledd Cymru, felly rydym yn gwbl ymwybodol o ba mor bwysig 
ac arbennig yw amgylchedd naturiol Enlli. Fel ein prosiect ar Ynysoedd y Shetland, rydyn ni 
am weithio mewn ar y cyd â bywyd gwyllt morol a chymryd ein cyfrifoldebau amgylcheddol 
o ddifrif. 

Ynni Morol Cymru Mae Nova yn aelod o Ynni Morol Cymru (MEW) ac rydym yn gweithio'n agos gyda nhw i 
hyrwyddo ynni'r llanw yng Nghymru. Rydym yn aelod gweithredol o grŵp cynghori cydsynio 
MEW a sefydlwyd ar gais y Prif Weinidog a Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig i ddod â'r diwydiant ynni morol, grwpiau amgylcheddol, Cyfoeth Naturiol Cymru a 
Llywodraeth Cymru ynghyd i gydweithio ar gyfleoedd i gefnogi cydsynio ar gyfer prosiectau 
ynni llif tonnau a llanw yng Nghymru. 

Yr 
Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol 

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dirfeddiannwr sylweddol ym Mhen Llŷn ac ardal 
Aberdaron. Mae Nova wedi bod yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth i edrych ar opsiynau ar 
gyfer lle y gallai’r cebl trydan ddod i’r lan, yn ogystal â’r potensial i dyrbinau llanw Nova 
ddarparu ffynhonnell bŵer lleol i wefru cerbydau trydanol yn Aberdaron. 
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Newyddion a’r 
Cyfryngau 

Mae prosiect Ynys Enlli wedi derbyn llawer o sylw yn y cyfryngau mewn papurau newydd 
cenedlaethol a lleol, radio a theledu. Yn dilyn y cyhoeddiad am yr arian gan Lywodraeth 
Cymru, rhoddodd ein prif beiriannydd gyfweliad byw yn y Gymraeg ar raglen Post Prynhawn 
ar Radio Cymru. Llwyddodd y prosiect hefyd i ennill clod cenhedlaeth wrth ymddangos ar 
raglen Newsround y BBC ym mis Tachwedd 2020. 

Llywodraeth 
Cymru a’r DU 

Mae Nova wedi cyfarfod â’r Prif Weinidog, Mark Drakeford a Lesley Griffiths, Gweinidog 
Ynni, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru i drafod ein prosiect Enlli. 
Maent yn gefnogol iawn i’r prosiect a’r cyfraniad y gallai ei wneud i fynd i’r afael ag Argyfwng 
Hinsawdd Cymru. Rydym hefyd wedi cyfarfod â Siân Gwenllian, AC Arfon, Llŷr Gruffydd, AC 
rhanbarth gogledd Cymru, Liz Saville-Roberts, AS Dwyfor Meirionnydd a Hywel Williams, AS 
Arfon. Mae pob un ohonynt yn hynod gefnogol i Nova a phrosiect llanw Enlli. 

Prifysgolion 
Cymru 

Mae Nova wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgolion Cymru ar astudiaethau cydweithredol i 
lywio datblygiad y dyluniad peirianyddol a'r ymchwil amgylcheddol i gefnogi ceisiadau am 
ganiatâd ar gyfer y prosiect. Yn 2020, buom yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor a'r elusen 
amgylcheddol forol genedlaethol y Sea Watch Foundation i ddatblygu ap ffôn symudol i 
ddefnyddwyr logio gweld mamaliaid morol yn unrhyw le yn y DU, wrth iddynt gerdded ar 
hyd llwybr yr arfordir, gwylio o ben clogwyn neu sylwi arnynt o gwch. Bydd rôl Nova yn yr 
astudiaeth gydweithredol yn helpu i nodi sut y gellir defnyddio gwybodaeth leol a gasglwyd 
drwy’r ap yn yr asesiad amgylcheddol ar gyfer ein prosiect Llanw Enlli. 

YnNi Llŷn 
 
 
 

Mae YnNi Llŷn yn grŵp cymunedol a sefydlwyd i fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhen 
Llŷn a'r ardaloedd cyfagos. Mae Nova yn gweithio ar y cyd ag YnNi Llŷn i archwilio sut y gall 
prosiect Ynys Enlli ddarparu buddion lleol a helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yn yr ardal. 

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am y prosiect, cysylltwch efo Nova ar 0131 241 2000 neu gyrrwch e-bost i ni 
info@novainnovation.com.  

 Llun gan artist o dyrbinau Nova yn Swnt Enlli. 

 


