
Pwyllgor Cynllunio: 05/05/2021        10.1 
 
Rhif y Cais: VAR/2020/76 
 
Ymgeisydd: Steven Smith 
 
Bwriad: Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) o penderfyniad apêl rhif APP/L6805/A/17/3167404 
(Codi annedd) er mwyn diwygio lleoliad yr annedd a'r mynedfa i gerbydau ar dir ger  
 
Lleoliad: Brynteg, Llansadwrn 
 

 
 
 
Adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd (Joanne Roberts) 
 
Argymhelliad: Caniatáu  
 
Rheswm dros Adrodd i’r Pwyllgor 
 
Mae'r cais yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gan fod y cynnig yn groes i bolisïau'r 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd y mae'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn bwriadu ei gymeradwyo. 
 
Y Cynnig a’r Safle 
 
Mae safle'r cais ar gyrion Clwstwr Llandsadwrn ar hyd y ffordd rhwng Pentraeth a Beaumaris. 
  
Cyflwynir y cais i amrywio amodau caniatâd blaenorol er mwyn caniatáu ail-leoli'r annedd, a darparu 
mynediad ar wahân i gerbydau. 
 



Mater(ion) Allweddol 
 
Y mater allweddol yw a yw'r diwygiadau arfaethedig yn dderbyniol ai peidio. 
  
Mae sefyllfa wrth gefn yn bodoli (caniatad sy'n bodoli) fodd bynnag, mae'r newid dilynol mewn polisi ar ôl 
mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLlC) yn ffactor perthnasol y mae'n rhaid ei ystyried. 
 
Polisïau 
 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
 
Polisi Strategol PS 4: Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd 
Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy 
Polisi Strategol PS 17: Strategaeth Aneddleoedd  
Polisi TRA 2: Safonau Parcio  
Polisi TRA 4 : Rheoli Ardrawiadau Cludiant  
Polisi PCYFF 1: Ffiniau Datblygu  
Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu 
Polisi PCYFF 3: Dylunio a Siapio Lle  
Polisi PCYFF 4: Dylunio a Thirweddu  
Polisi TAI 6: Tai Mewn Clystyrau  
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11, Chwefror 2021) 
 
Ymateb i’r Ymgynghoriad a’r Cyhoeddusrwydd 
 
Ymgynhorai Ymateb 

Dwr Cymru Welsh Water 
Dim sylwadau, ond gofyn bod amod (04) o'r 
caniatad gwreiddiol yn cael ei gynnwys mewn 
unrhyw ganiatad newydd. 

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd  / Joint Planning 
Policy Unit Sylwadau. 

Priffyrdd a Trafnidiaeth / Highways and 
Transportation Dim gwrthwynebiad 

Ymgynghoriadau Cynllunio YGC Dim sylw ond bydd angen cais SUDS. 

Cynghorydd Alun Roberts Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cynghorydd Carwyn Jones Dim ymateb adeg ysgrifennu'r adroddiad. 

Cyngor Cymuned Cwm Cadnant Community 
Council Dim sylw. 

 
Rhoddwyd gyhoeddusrwydd i'r cais mewn tair ffordd; trwy postio rhybudd ger y safle, cyflwyno 
hysbysiadau personol i berchnogion eiddo cyfagos a hysbyseb yn y wasg leol. Y dyddiad diweddaraf ar 
gyfer derbyn sylwadau oedd 16/04/2021. 
  
Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau yn yr Adran yn dilyn y cyfnod 
cyhoeddusrwydd. 
 
Hanes Cynllunio Perthnasol 
 
17C351 - Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd a creu mynedfa newydd yn / Outline application for 
the erection of a dwelling together with the construction of a new vehicular access at plot adjacent to 
Brynteg, Llansadwrn - Caniatau/Granted 22.09.2004 



 
17C351A - Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghyd a creu mynedfa newydd yn / Full application for the 
erection of a dwelling together with the construction of a new vehicular access at plot adjacent to Brynteg, 
Llansadwrn - Caniatau/Granted 31/07/2008 
  
17C351C - Cais llawn ar gyfer codi annedd sydd yn cynnwys balconi ar dir ger / Full application for the 
erection of a dwelling which include a balcony on land adjacent to - Brynteg, Llansadwrn 
Gwrthod/Refused 26/07/2016 Apel wedi ei ganiatau/Appeal Allowed 11/05/2017 
 
Prif Ystyriaethau Cynllunio 
 
Mae egwyddor annedd eisoes wedi'i sefydlu yn y lleoliad hwn o dan gyfeirnod penderfyniad apêl 
APP/L6805/A17/3167404 ar 11 Mai 2017. Mae'r caniatâd yn parhau i fodoli. 
  
Fodd bynnag, ers mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, mae Llansadwrn bellach wedi'i ddynodi 
fel Clwstwr o dan bolisi TAI 6 y CDLlC lle mae'n rhaid i unrhyw annedd newydd fod ar gyfer angen lleol 
fforddiadwy ar safle mewnlenwi. 
  
Gwneir y cais o dan Adran 73 ac mae'n ymwneud â thŷ annedd marchnad agored cymeradwy ac felly 
mae'n groes i bolisïau cynllun datblygu. 
  
Fodd bynnag, gan fod caniatad eisios yn bodoli, rhaid ystyried y canlynol: 
  
· A yw'n debygol y gellir gweithredu'r caniatâd cynllunio presennol. 
· A yw'r diwygiadau i'r caniatâd yn welliant i'r hyn a gymeradwywyd yn flaenorol. 
  
Rhoddwyd y caniatâd cynllunio ar apêl ar 11 Mai 2017. Mae'r caniatâd yn parhau i fodoli ac mae modd ei 
weithredu. 
  
Y diwygiadau arfaethedig a geisir fel rhan o'r cais hwn yw lleoliad diwygiedig yr annedd i'r De-orllewin o'r 
lleoliad cymeradwy a darparu mynediad i gerbydau ar wahân yng nghornel Gogledd-Orllewinol y llain yn 
lle'r trefniant mynediad a rennir fel sydd wedi'i gymeradwyo. 
  
Ystyrir bod y diwygiadau arfaethedig yn dderbyniol ac yn welliant cyffredinol i'r cynlluniau a 
gymeradwywyd yn flaenorol. 
 
Casgliad 
 
Mae'r cais yn groes i Bolisi TAI 6 y CDLlC; serch hynny, mae sefyllfa wrth gefn yn bodoli gan fod y safle'n 
elwa o ganiatâd sy'n bodoli y gellir ei weithredu. 
  
Ystyrir bod y diwygiadau arfaethedig yn dderbyniol ac yn welliant cyffredinol i'r cynlluniau a 
gymeradwywyd yn flaenorol. 
 
Argymhelliad 
 
(01) Rhaid cychwyn ar y datblygiad yr ymwna'r caniatâd hwn a fo dim hwyrach na 11/05/2021. 
  
Rheswm: I gydymffurfio gyda gofynion Adran 91(1) o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y 
diwygiwyd). 
 
(02) Bydd y fynedfa’n cael ei hadeiladu gyda lleiniau gwelededd sy’n 2.4 metr wrth 120 metr i’r 
ddau gyfeiriad. Bydd y lleiniau gwelededd yn cael eu cadw’n rhydd am byth rhag unrhyw rwystr 
sydd dros 1 metr o uchder uwchben lefel y ffordd gerbydau gyfagos.  
 



Rheswm: Er mwyn sicrhau rhyngwelededd digonol rhwng y fynedfa a’r briffordd gyhoeddus gyfredol a 
hynny er diogelwch a hwylustod defnyddwyr y briffordd a’r fynedfa. 
 
(03) Bydd gollyngiadau dŵr budr a dŵr wyneb yn cael eu draenio ar wahân o’r safle ac ni 
chaniateir i unrhyw ddŵr wyneb gysylltu (naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) i’r system 
garthffosiaeth gyhoeddus.  
  
Rheswm: Atal gormod o ddŵr rhag llifo i’r system garthffosiaeth gyhoeddus, gwarchod iechyd a 
diogelwch y preswylwyr cyfredol a sicrhau na fydd yr amgylchedd yn cael ei lygru neu ei niweidio.  
 
 (04) Bydd llechi toi naturiol o liw unffurf yn cael eu defnyddio fel deunydd toi ar yr annedd a 
ganiateir drwy hyn.  
  
Rheswm: Er mwyn sicrhau bod y datblygiad er budd amwynder.  
 
(05) Bydd gwaith ar y datblygiad a ganiateir yma yn cael ei gyflawni mewn modd a fydd yn 
cydymffurfio’n llwyr â’r manylion a ddangosir ar y cynlluniau a nodir isod, manylion sydd wedi eu 
cynnwys mewn unrhyw ddogfennau a gyflwynwyd gyda chais o’r fath oni bai eu bod wedi eu 
cynnwys yn narpariaethau’r amodau sy’n rhan o’r caniatâd cynllunio hwn: 
  

• Cynllun Lleoliad Arfaethedig: Drg 2 Rev A 
• Cynllun Safle Arfaethedig: Drg 4 Rev A 
• Cynllun Llawr Isaf: 2515[SK]03 a ganiatawyd dan penderfyniad apêl rhif 

APP/L6805/A/17/3167404 
• Cynllun Llawr Cyntaf: 2515[SK]04 a ganiatawyd dan penderfyniad apêl rhif 

APP/L6805/A/17/3167404 
• Edrychiadau Ochr: 2515[SK]05 a ganiatawyd dan penderfyniad apêl rhif 

APP/L6805/A/17/3167404 
• Edrychiadau Talcen: 2515[SK]06 a ganiatawyd dan penderfyniad apêl rhif 

APP/L6805/A/17/3167404 
 
Rheswm: Sicrhau bod y datblygiad yn cael ei weithredu’n unol â’r manylion a gymeradwywyd. 
 
Y cynllun datblygu sy’n berthnasol i Ynys Môn yw’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd 
a Môn (2017). Roedd y polisïau canlynol yn berthnasol i’r sylw a roddwyd i’r cais hwn: PS4, PS5, PS17, 
TRA2, TRA4, PCYFF1, PCYFF2, PCYFF3, PCYFF4, TAI6. 
 
Hefyd, rhoi awdurdod i’r Pennaeth Gwasanaeth ychwanegu at, dileu neu newid/amrywio unrhyw 
amod(au) cyn rhoi’r caniatâd cynllunio, cyn belled ag  na fydd y newidiadau yn effeithio ar natur neu yn 
mynd i galon y caniatâd/datblygiad. 
  


