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Mae'r moroedd o amgylch Ynys Enlli yn ffynhonnell anhygoel o ynni llanw adnewyddadwy. Mae Nova 
Innovation wedi bod yn gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr, cyrff cynghori, cymunedau lleol a phartïon eraill â 
diddordeb dros yr ychydig fisoedd diwethaf i ddatblygu cynlluniau i fanteisio ar y ffynhonnell hon o ynni glân, 
gwyrdd mewn ffordd sensitif a chynaliadwy. 

Mae prosiect ynni llanw Ynys Enlli yn cynnwys gosod pump o dyrbinau llanw 100kW Nova rhwng Ynys 
Enlli a’r tir mawr. Mae Nova Innovation yn gwmni technoleg llanw sy'n adeiladu ac yn gosod tyrbinau 
llanw. Mae gennym eisoes amrywiaeth fach o dyrbinau ar Ynysoedd y Shetland. 

Mae'r tabl isod yn crynhoi cynnydd allweddol gyda phrosiect llanw Ynys Enlli hyd yn hyn. 

Pobl leol a 
Chymunedau 

Mae gweithio gyda phobl a chymunedau lleol, gan gynnwys trigolion 
Aberdaron ac Enlli ac Ymddiriedolaeth Ynys 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'u 
gweledigaeth nhw yw darparu trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol a 
fydd yn creu buddion lleol ac sy’n 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 â Gareth Roberts, Cynghorydd Aberdaron ac Ioan Thomas, 
Cynghorydd sy'n gyfrifol am bortffolio Datblygu Economaidd Cyngor 
Gwynedd. 

Llywodraeth Cymru 
a Llywodraeth y 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. Roeddent yn gefnogol iawn i brosiect Enlli Nova a’r 
cyfraniad y gallai ei wneud i fynd i’r afael ag Argyfwng Hinsawdd Cymru, a 
gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2019. Rydym hefyd wedi cyfarfod â Siân Gwenllian, 
AC Arfon, Llŷr Gruffydd, AC ar gyfer rhanbarth gogledd Cymru, Liz Saville -
Roberts, AS Dwyfor Meirionnydd a Hywel Williams, AS Arfon. Mae pob un yn 
hynod gefnogol i Nova a phrosiect Enlli. 
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Ysgolion 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 
wedi mwynhau'r cyfle i siarad efo disgyblion a phobl ifanc am brosiect Enlli, 
ynni'r llanw a materion newid yn yr hinsawdd. Hefyd rhoddodd Nova ddarlith 
ar ynni llanw i grŵp o fyfyrwyr Meistr yn y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) 
ym Machynlleth. 

Prifysgolion Cymru Mae Nova wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgolion Cymru ar astudiaethau 
cydweithredol i lywio datblygiad y dyluniad peirianneg a'r ymchwil 
amgylcheddol i gefnogi ceisiadau caniatâd ar gyfer y prosiect. Mae gweithio 
efo Prifysgolion Bangor ac Abertawe wedi arwain at geisiadau llwyddiannus 
am grantiau ymchwil i gynnal ymchwil yn Swnt Enlli. 

Pysgotwyr Mae pysgota a photio yn weithgareddau pwysig yn y dyfroedd o amgylch 
Ynys Enlli. Rydym yn gweithio’n agos efo pysgotwyr lleol a Chymdeithas 
Pysgotwyr Cymru i rannu gwybodaeth. Mae hyn yn helpu i ddatblygu’r 
prosiect mewn ffordd a fydd yn osgoi gwrthdaro â photio a physgota yn Swnt 
Enlli. 

Prydles Gwely’r 
Môr 

Mae Nova wedi derbyn Cytundeb Prydles (AFL) gan Ystâd y Goron, 
perchnogion gwely'r môr o amgylch Cymru a Lloegr, ar gyfer ardal gwely'r 
môr ar gyfer y tyrbinau. Dim ond ar ôl sicrhau'r 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. 

Caniatâd Ym mis Tachwedd 2018 derbyniodd Nova gyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC) ar yr Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) gofynnol ar gyfer prosiect 
Enlli, sy'n angenrheidiol i gefnogi ceisiadau caniatâd. Ers hynny, mae Nova 
wedi bod yn gweithio'n agos gyda CNC ar y prosiect a'r dull o gydsynio a'r 
AEA. 

Asesiad Effaith 
Amgylcheddol 

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

Sefydliadau 
Amgylcheddol ac 
unigolion 

Mae Nova wedi adeiladu ac yn parhau i adeiladu perthnasau efo sefydliadau 
ac unigolion amgylcheddol allweddol gan gynnwys Ymddiriedolaeth Ynys 
Enlli, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, RSPB, Cadwraeth 
Morfilod a Dolffiniaid a'r wardeiniaid ar Ynys Enlli. Rydym yn cydnabod 
pwysigrwydd amgylchedd naturiol Enlli ac eisiau gweithio gyda’r amgylchedd 
arbennig sydd yno. 

Yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol 

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dirfeddiannwr sylweddol yn ardal 
Pen Llyn ac Aberdaron. Mae Nova wedi bod yn gweithio gyda’r 
Ymddiriedolaeth i edrych ar opsiynau ar gyfer ble 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 trydan yn Aberdaron. 

Ynni Morol Cymru Mae Nova yn aelod o Ynni Morol Cymru ac yn gweithio'n agos gyda nhw i 
hyrwyddo ynni'r llanw yng Nghymru. 

 

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am y prosiect, cysylltwch â'r Swyddog Ymgysylltu Lleol Nerys Kimberley 
ar 01286 239711 neu  nerys.kimberley@novainnovation.com. Mae ein swyddfa yn Galeri, Uned 5, Doc 
Fictoria, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SQ. 


