
Response ID ANON-3HHF-QPFM-W

Submitted to Ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith ar reoleiddio diogelwch tomennydd glo yng Nghymru
Submitted on 2021-08-16 17:30:36

Amdanoch chi

Beth yw eich enw?

Name:
Keith Bush

Beth yw enw eich sefydliad?

Enter the name of your organisation:

Canolfan Llywodraethiant Cymru (Prifysgol Caerdydd)

Ydych chi'n ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn bersonol neu ar ran eich sefydliad?

Yn bersonol

Os arall, nodwch os gwelwch yn dda::

Beth yw eich cyfeiriad e-bost?

Email:

Beth yw eich rhif ffôn?

Telephone number:

Os ydych chi eisiau'r wybodaeth mi ydych yn darparu i gael ei thrin yn gyfrinachol, esboniwch i ni pam yr ydych yn ystyried bod y wybodaeth
yn gyfrinachol. Fel yr esboniwyd yn ein neges preifatrwydd, byddem yn cymryd eich esboniad mewn i ystyriaeth lawn ond nid ydym yn gallu
gwarantu bydd modd cadw'r cyfrinachedd yma ym mhob achos.

Explain to us why you regard the information as confidential:

Rwy'n hapus i'r wybodaeth y byddaf yn ei darparu gael ei chyhoeddi.

Tomennydd sydd yn gysylltiedig â mwyngloddiau gweithredol

Cwestiwn Ymgynghoriad 1: Rydym yn cynnig ar hyn o bryd na ddylid addasu'r gyfundrefn reoleiddio bresennol ar gyfer tomennydd sydd yn
gysylltiedig â mwyngloddiau gweithredol. A ydych yn cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda:

Nid oes dystiolaeth nad yw'r drefn bresennol mewn perthynas a thomennydd sy'n gysylltiedig a mwyngloddiau gweithredol yn effeithiol. Fe fyddai hefyd
yn dasg gymhleth i sicrhau cysondeb rhwng trefn newydd ar gyfer tomennydd felly a'r fframwaith gyfreithiol sy'n ymwneud a diogelwch mwyngloddiau
gweithredol yn gyffredinol.

Diffiniad o domen a thomen anweithredol

Cwestiwn Ymgynghoriad 2: Rydym yn ceisio barn ynghylch a allai diffiniad boddhaol o domen lo segur gyfeirio at wastraff o waith cloddio glo
ac a ddylai gynnwys cyfeiriad penodol at domennydd gorlwyth, ôl-lenwi, tomennydd rwbel, pentyrrau stoc a morlynnoedd.

Please give your views on whether a satisfactory definition of a disused coal tip could refer to waste from coal mining and whether it should include
express reference to overburden dumps, backfill, spoil heaps, stock piles and lagoons.:

Nid oes tystiolaeth fod y diffiniad presennol o "tip" yn adran 11(3A) o Ddeddf (Tomennydd) Mwyngloddiau a Chwareli 1969 (a gafwyd, yn wreiddiol, yn 
adran 2(1) o'r Ddeddf cyn i Ran 1 ohoni gael ei diddymu) yn annigonol. Mae'n wir fod y diffiniad a geir yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Mwyngloddiau 2014 
wedi'i eirio'n wahanol, gan gyfeirio'n benodol at nifer o fathau penodol o wastraff, ond nid yw'n glir bod hynny'n adlewyrchu unrhyw wahaniaeth o 
sylwedd. Fodd bynnag, pe na bai unrhyw wahaniaeth o sylwedd rhwng y mathau o wastraff a restrir yn Rheoliadau 2014 a'r diffiniad cyffredinol yn Neddf 
1969 (mater sy'n gofyn am gyngor technegol) mae yna ddadl amlwg dros fabwysiadu, ar gyfer deddfwriaeth newydd, yr un diffiniad ag sydd yn 
Rheoliadau 2014. Fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, gall ymddangos bod y mathau o domen sy'n cael eu rheoleiddio pan fydd mwynglawdd yn



weithredol newid pan fydd y fwynglawdd yn peidio a gweithredu, ac onibai fod yr argraff honno'n un fwriadol dylid cael gwared ohoni.

Cwestiwn Ymgynghoriad 3: Rydyn ni’n cynnig dros dro na ddylai unrhyw ddeddfwriaeth newydd fod yn berthnasol i domen y mae Rheoliadau
Chwareli 1999 neu Reoliadau Mwyngloddiau 2014 yn berthnasol iddi.A ydych yn cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Fel yr awgrymwyd uchod, mae'r dasg o reoleiddio tomennydd sy'n gysylltiedig a mwyngloddiau gweithredol yn debyg o fod yn llawer mwy cymhleth.
Hefyd, byddai ceisio deddfu ar gyfer tomennydd mwynfeydd gweithredol yn debyg o fod tu allan i gymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru am y
byddai'i ymwneud a "coal, including - deep and opencast coal mining" (Deddf Llywodraeth Cymru 2006 atodlen 7A paragraff 98) a "the subject-matter of
Part 1 of the Health and Safety at Work Act 1974" (ibid paragraff 155).

Diffiniad perchennog tomen

Cwestiwn Ymgynghoriad 4: I’r graddau y mae atebolrwydd o dan y fframwaith rheoleiddio newydd yn gorwedd gyda pherchennog y tir sy’n
cynnwys tomen, rydym yn cynnig dros dro y dylid diffinio’r perchennog fel rhydd-ddeiliad neu lesddeiliad o dan brydles o 21 mlynedd neu fwy,
ac eithrio pan fydd eu buddiant yn cael ei adfer i gyfnod o 21 mlynedd neu fwy.A ydych yn cytuno?

Nac ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Credaf ei fod yn angenrheidiol i wahaniaethu rhwng dwy ystyriaeth wahanol. Un yw adnabod y sawl sy'n elwa o berchnogaeth o'r tir (ac a ddylai, felly, fod
yn gyfrifol am y gost o'i gadw'n ddiogel). Y llall yw adnabod y sawl sydd a rheolaeth gyfreithiol dros y tir ar y foment, gan mai'r person hwnnw yw'r unig un
sy'n gallu caniatau mynediad i'r tir ac (yn ddarostyngedig i natur y denantiaeth os oes un) yn medru cario allan gwaith arno. Mae'r Ddeddf bresennol yn
canolbwyntio ar yr ail ddosbarth mewn perthynas a'r diffiniad o "berchennog" ac mae hyn yn hollol resymegol. Os nad yw'n deg fod y tenant yn
ysgwyddo'r baich o wneud gwaith costus ar y tir (yr ystyriaeth arall), mae'r Ddeddf bresennol yn galluogi'r tenant i hawlio cyfraniad at y gost oddi wrth
berson arall (fel y rhydd-ddeiliad) o dan adran 19. Pe byddai'r diffiniad o berchennog yn ceisio adlewyrchu maint buddiant economaidd tenant a
rhydd-ddeiliad yn y tir, yn hytrach na'r ffaith syml o feddiannaeth ar y tir ar y pryd, byddai cwestiynau eithaf cymhleth a dadleuol yn codi. Pam. er
enghraifft, y dylid trosglwyddo'r cyfrifoldeb dros ddiogelwch y safle (o leiaf yn y lle cyntaf) o'r tenant i'r rhydd-ddeiliad unwaith y bydd llai nag 21 mlynedd
i redeg ar y brydles? Mewn gwirionedd mae hyn yn llinell eithaf mympwyol. Mae yna achos amlwg dros beidio a llwytho dyletswyddau cyfreithiol ar
denantiaid sydd a chyfnodau byr iawn i redeg ar eu prydlesi , ond efallai bod 12 mis yn gyfnod rhy byr ar gyfer sicrhau'r egwyddor honno. Ond er mwyn
osgoi dibynnu ar farn fympwyol, gellid seilio'r penderfyniad ar hyd y "cut-off" ar y ffaith fod tenantiaeth o fwy na 7 mlynedd yn fuddiant cofrestradwy o
dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002. Pe byddai'r diffiniad o "berchennog" yn cyfeirio at rhydd-ddeiliad neu denant sydd a mwy na 7 mlynedd i redeg ar ei
denantiaeth byddai hynny'n golygu y byddai'r awdurdod gouchwylio'n medru gweld, o'r gofresr (o leiaf yn achos tir y mae teitl iddo wedi'i gofrestru) at
bwy i gyflwyno hysbysiadau. Ac nid yw'n afresymol i ddisgwyl i denant sydd a mwy na 7 mlynedd i redeg ar ei brydles i ymddiddori yng nghyflwr y tir ac i
fod yn gyfrifol am hawlio cyfraniad oddi wrth y rhydd-ddeiliad i'r gost o wneud gwaith sylweddol i'r tir.

Un corff goruchwylio ar gyfer tomennydd anweithredol

Cwestiwn Ymgynghoriad 5: Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y dylid sefydlu awdurdod goruchwylio fyddai’n gyfrifol am ddiogelwch yr holl
domennydd glo anweithredol.A ydych yn cytuno? Os nad ydych chi, nodwch beth fyddech chi’n ei ffafrio.

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Mae'r papur ymgynghori'n cynnwys tystiolaeth gref oddi wrth awdurdodau lleol am yr anhawsterau a wynebir gan awdurdodau unigol wrth geisio
gweithredu'r Ddeddf bresennol. Mae'r anawsterau hynny'n cynnwys yr amhosiblrwydd o feithrin arbenigedd yn nhechneg rheoleiddio tomennydd, wrth
i'r gyfrifoldeb gael ei gwasgaru dros gymaint o gyrff unigol, y baich gweinyddol anghymesur maent yn gorfod ysgwyddo os bydd achos yn codi sy'n gofyn
am gamau cyfreithiol cadarn a'r prinder adnoddau sy'n golygu nad oes ganddynt y gallu i ariannu a goruchwylio gwaith sylweddol er mwyn diogelu
tomennydd lle nad yw'r perchennog yn gallu neu yn fodlon gwneud y gwaith. Er y byddai trosglwyddo'r baich i bwyllgorau corfforaethol rhanbarthol yn
lliniaru'r anhawster ni fyddai'n ei ddatrys. Er mwyn gwneud hynny rhaid cael un corff a fyddai'n gyfrifol am reoleiddio tomennydd ar draws Cymru. Gan
ystyried natur ei swyddogaethau presennol, a hefyd y ffaith mai ef yw'r awdurdod goruchwylio ar gyfer cronfeydd o dan Ddeddf Cronfeydd 1975 y corff
priodol ar gyfer cyflawni'r dasg honno mewn perthynas a thomennydd yw Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cwestiwn Ymgynghoriad 6: Rydym yn gofyn am safbwyntiau ar y canlynol: ai gorff sydd eisoes yn bodoli neu gorff a grëir o’r newydd ddylai'r
awdurdod goruchwylio fod.

Rhowch eich safbwytiau ar beth dylai'r awdurdod goruchwylio bod isod:

Gweler yr ateb i gwestiwn 5.

Cwestiwn Ymgynghoriad 7: Os sefydlir corff newydd, ar ba ffurf ddylai’r corff newydd fod? A ddylai, er enghraifft, fod yn gorff cyhoeddus
canolog, yn gydbwyllgor corfforaethol o awdurdodau lleol o dan Deddf Llywodraeth Leol a Chynllunio (Cymru) 2021, neu yn rhywbeth arall?

Explain what form you think the body should take (if created). Should it be, for example, a central public body, a corporate joint committee of local
authorities under the Local Government and Planning (Wales) Act 2021, or something else?:



Gweler yr ateb i Gwestiwn 5.

Cwestiwn Ymgynghoriad 8: Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y dylai dyletswydd yr awdurdod goruchwylio i sicrhau diogelwch tomennydd gael ei
fframio fel un gyffredinol, ac nid yn un a gyfyngir i risgiau penodol.A ydych yn cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Mae'r dyletswydd presennol, sy'n seiliedig ar yr egwyddor o ddileu rhisg o "berygl" i aelodau o'r cyhoedd (adran 11) yn rhy gyfyng (gweler isod) ac yn
gosod trothwy rhy uchel ar gyfer ymyrraeth gan y cyrff goruchwylio. Mae'r dystiolaeth yn dangos bod hyn yn gallu bod yn rhwystr i gynghorau weithredu
am ei fod yn eu hagor i fyny i'r posiblrwydd o gael eu herio yn y llysoedd.

Cofrestr tomennydd

Cwestiwn Ymgynghoriad 9: Rydym yn cynnig dros dro y dylid ffurfio a chynnal cofrestr ganolog o domennydd.A ydych yn cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau trefn gynhwysfawr effeithiol ar gyfer sicrhau diogelwch tomennydd ar draws Cymru.

Cwestiwn Ymgynghoriad 10: Rydym yn cynnig dros dro y dylai cynnwys y gofrestr tomennydd gael ei ragnodi gan Weinidogion Cymru drwy
offeryn statudol.A ydych yn cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Bydd angen ysytyriaeth ofalus o natur y manylion sydd angen eu cynnwys yn y gofrestr, ac ymgynghori trylwyr gyda'r rhan-ddeiliaid perthnasol. Hefyd,
gall dealltwriaeth o ystod y manylion y dylid eu cynnwys newid dros amser. Am resymau ymarferol dylai ffurf a chynnwys y gofrestr gael eu pennu, felly,
gan Weinidogion Cymru trwy is-ddeddfwriaeth.

Cwestiwn Ymgynghoriad 11: Ar hyn o bryd rydym yn ystyried:

Nac ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Cytunaf yn gyffredinol a'r argymhelliad. Ond mae'n rhaid i mi fynegu amheuaeth mewn perthynas a'r cyfeiriad at hawl gan rywun sydd wedi'i gofnodi fel
perchennog i apelio yn erbyn hynny. Y broblem yw bod hyn yn ei gymryd yn ganiataol y bydd y gofrestr yn nodi pwy sy'n berchennog ar y tir. Gan mai
mater i Weinidogion Cymru bydd penderfynu pa fanylion a fydd yn ymddangos ar y gofrestr ni ddylid rhagdybio y bydd perchnogaeth yn un ohonynt.
Byddai'n ddigon ymarferol ac yn rhesymegol i adael manylion perchnogaeth y tir i gael eu cofnodi ar y gofrestr tir a gedwir o dan Ddeddf Cofrstru Tir
2002 (heblaw wrth gwrs yn yr achosion llai a llai cyffredin lle nad yw teitl eto wedi'i gofrestru). Mae yna hefyd ddadl ymarferol yn erbyn cofnodi
perchnogaeth, sef y byddai hynny'n creu system gyfochrog i'r un o dan Ddeddf 2002 o gofnodi perchnogaeth - un a fyddai'n gofyn, wrth gwrs, am
ddiwygio'r gofrestr pob tro y byddai newid ym mherchogaeth y tir. Beth sydd ei angen, yn fy marn i, ar gyfer yr argymhelliad hwn yw hawl gan
berchennog i apelio yn erbyn cynnwys y gofrestr, heb ragdybio beth bydd y cynnwys hwnnw.

Cwestiwn Ymgynghoriad 12: Rydym yn ceisio barn ynghylch a ddylai perchennog tir fod o dan ddyletswydd i hysbysu’r awdurdod goruchwylio
am unrhyw domen y mae perchennog y tir yn ymwybodol ohoni neu’n dod yn ymwybodol ohoni ar dir sy’n eiddo i’r tirfeddiannwr, oni bai fod
gan y tirfeddiannwr reswm dros gredu ei fod eisoes wedi’i gofrestru.

Please give views on whether a landowner should be under a duty to notify the supervisory authority of any tip which the landowner is or becomes aware
is situated on land owned by the landowner which is not currently included on the register. :

Mae hyn yn syniad rhesymol, gan y gall gweithgareddau ar dir ddatgelu presenoldeb tomen nad oedd yn hysbys o'r blaen. Natur y dyletswydd ddylai fod i
hysbysu'r awdurdod os bydd gan y perchennog sail resymol i gredu bod tomen cofrestradwy ar dir y mae ganddo fuddiant ynddo, oni bai fod y domen
eisoes wedi'i gofrestru'n gywir.

Cwestiwn Ymgynghoriad 13: A ydych yn credu y dylai’r holl wybodaeth ar gofrestr tomennydd fod ar gael yn gyhoeddus ai peidio? A oes yna
unrhyw gategorïau penodol o wybodaeth na ddylid eu cyhoeddi?

Dylai'r wybodaeth ar gofrestr tomennydd fod ar gael yn gyhoeddus

Rhestrwch unrhyw gategorïau o wybodaeth na ddylid eu cyhoeddi::

Mae'n amlwg y gall presenoldeb tomen ar y gofrestr gael effaith ar werth tir, neu werth tir cyfagos. Ond gan mai holl bwrpas y drefn yw gwarchod pobl ac
eidddo rhag canlyniadau tomennydd ansefydlog dylai fod gan y cyhoedd hawl i wybod am bresenoldeb tomennydd er mwyn iddynt medru gofyn
cwestiynau perthnasol am gyflwr y tomennydd hynny.



Archwiliad cychwynnol

Cwestiwn Ymgynghoriad 14: Ar hyn o bryd rydym yn cynnig, ar ôl cofnodi tomen ar y gofrestr, y dylai fod yn ddyletswydd ar yr awdurdod
goruchwylio i drefnu archwiliad o’r domen oni bai ei fod yn ystyried bod archwiliad digon diweddar a thrwyadl wedi cael ei gynnal.A ydych yn
cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Dim byd i'w ychwanegu.

Cynlluniau rheoli tomennydd

Cwestiwn Ymgynghoriad 15: Rydym yn cynnig dros dro:

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Byddai'r drefn arfaethedig yn rhan anorfod o unrhyw system effeithiol o wella diogelwch tomennydd. Efallai y dylid cynnwys yn yr argymhelliad esboniad
y byddai cymhlethdod yr asesiad rhisg amrywio o achos i achos. Gall fod yn un sylweddol iawn mewn rhai achosion ond, mewn achosion eraill - er
enghraifft tomen fach neu anghysbell - gall fod yn fyr ac yn syml.

Dosbarthu tomennydd a dynodi tomennydd risg uwch

Cwestiwn Ymgynghoriad 16: Rydym yn cynnig dros dro y dylai dosbarthiad risg tomennydd glo ystyried risg ansefydlogrwydd tomen a
chanlyniadau llithriad gwastraff.A ydych yn cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Dyma, yn sicr, yw'r ddwy elfen y dylid eu hasesi yn y lle cyntaf - sefydlogrwydd y domen a natur y canlaniadau pe byddai'r domen yn llithro.

Cwestiwn Ymgynghoriad 17: A ddylai dosbarthiad tomennydd glo hefyd ystyried y risg y mae’r domen yn ei achosi o ran llygredd, ymlosgiad a
llifogydd?

Dylid

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Un o wendidau'r drefn bresennol yw ei bod yn canolbwyntio ar berygl i bobl. Dylai'r drefn newydd ei gwneud yn glir bod y rhisg o ddifrod i eidddo ac i'r
amgylchedd fod yn rhan o'r asesiad.

Cwestiwn Ymgynghoriad 18: Rydym yn cynnig dros dro y dylai deddfwriaeth diogelwch tomennydd glo ddarparu ar gyfer dynodi tomen lo fel
un “risg uwch” gan yr awdurdod diogelwch pan fo’r domen yn bodloni’r meini prawf a ragnodir gan Weinidogion Cymru drwy offeryn
statudol.A ydych yn cytuno?

Nac ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Mae'r system a fabwysiadwyd gan yr Awdurdod Glo yn ceisio dosrannu tomennydd yn ol maint y rhisg (Categoriau A - D) a natur y difrod tebygol
(Categoriau 1, 2 a 3). Mae'n ymddangos, felly, y gall tomen syrthio o fewn un o 12 gwahanol gategoriau. Mae hyn yn ymddangos yn drefn gymhleth ac nid
oes tystiolaeth o faint mor effeithiol yw. Mae pob tomen yn wahanol a bydd angen i'r awdurdod wneud asesiad o'r hyn sydd angen ei wneud (os
rhywbeth) mewn perthynas a phob tomen. Ni fydd hyn yn adlewyrch, o bosibl, gategoriau syml. Gallai tip ansefydlog, ond lle na fyddai llithriad yn debyg o
effeithio ar ddiogelwch personol neu amgylcheddol, hawlio blaenoriaeth uwch ar gyfer gwaith gwella diogelwch na thomen sydd mewn lleoliad sensitif
ond sydd mewn cyflwr sefydlog iawn. Ni ddylai ymateb yr awdurdod gael ei rwymo gan yr angen i osod tomen mewn categori artiffisial, gan greu
disgwyliad y dylid rhoi blaenoriaeth i drin neu adfer tomennydd ar sail y categori maent wedi'u gosod ynddo.

Cwestiwn Ymgynghoriad 19: Rydym yn gofyn am safbwyntiau ynghylch a ddylid dynodi drwy gyfeirio at unrhyw un o’r meini prawf canlynol,
neu unrhyw rai eraill:

Give your views on whether the designation of a tip should have reference to any of the following, or other, criteria: the tip shows signs or has a recent
history of movement or instability, a slide of spoil from the tip would be likely to impact or affect buildings or other infrastructure, there is a substantial
risk of the tip releasing dangerous pollution into the environment, there is a substantial risk of the tip causing flooding, there is a substantial risk of the
material in the tip spontaneously igniting or the tip requires engineering work.:



Gweler yr ateb blaenorol. Nid wyf yn cefnogi'r syniad o gategoriau cyfyng. Wrth gwrs, mae'r ffactorau a restrir yn amlwg yn rhai y byddai'r awdurdod yn
cymryd i ystyriaeth wrth benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer defnyddio eu pwerau gorfodi.

Cwestiwn Ymgynghoriad 20: Rydym yn cynnig dros dro y dylai unigolyn yr effeithiwyd arno gan ddynodi tomen lo fel un risg uwch gael hawl i
apelio.A ydych yn cytuno?

Nac ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Gweler yr atebion blaenorol. Mae'r posibilrwydd o greu trefn apelio cymhleth mewn perthynas a system o gategoreiddio ffurfiol yn tanlinellu peryglon
mabwysiadu system felly.

Cwestiwn Ymgynghoriad 21: Rydym yn cynnig dros dro y dylai fod yn ddyletswydd fel arfer ar yr awdurdod goruchwylio ei hun, yn achos
tomen ddynodedig, i gynnal y gweithgareddau a nodir yn y cynllun rheoli tomen ar gyfer y domen benodol.A ydych yn cytuno?

Nac ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Dylai'r ddyletswydd i sicrhau diogelwch tir syrthio ar berchnogion y tir. Mewn nifer da o achosion byddai gwneud y gwaith angenrheidiol yn cynyddu
gwerth y tir. Dim ond os na fydd y perchnogion yn fodlon ac yn alluog i wneud y gwaith angenrheidiol y dylai'r awdurdod ddefnyddio'i bwerau wrth gefn i
wneud y gwaith dan sylw.

Cwestiwn Ymgynghoriad 22: Rydym yn cynnig dros dro y dylai’r awdurdod goruchwylio gael y pŵer i lunio cytundeb rheoli tomennydd gyda
pherchennog y tir sydd wedi ei gofrestru ar y gofrestr tomennydd, fydd yn darparu bod y perchennog yn cynnal y gweithgareddau a nodir yn y
cynllun rheoli tomennydd.A ydych yn cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Hwn ddylai fod y drefn gychwynnol yn y rhan fwyaf o achosion.

Cwestiwn Ymgynghoriad 23: A ydych yn cytuno mai’r awdurdod ddylai ysgwyddo’r ddyletswydd archwilio er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r
cytundeb rheoli tomennydd?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Dyma'r unig ffordd i sichrau bod y gwaith yn cael ei wneud yn drwyadl ac yn effeithiol.

Cwestiwn Ymgynghoriad 24: Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y dylai’r awdurdod goruchwylio allu rhoi gorchymyn cynnal a chadw tomennydd
pan fo'r

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Mae hyn yn drefn arfaethedig sy'n ymddangos yn effeithiol ac yn gymharol syml i'w gweithredu.

Cwestiwn Ymgynghoriad 25: Ydych chi’n credu mai’r awdurdod goruchwylio ddylai fod yn gyfrifol am gytundebau cynnal a chadw ar gyfer
tomennydd risg is, neu mai’r awdurdodau lleol ddylai fod yn gyfrifol?Os ydych chi’n credu mai’r awdurdod lleol ddylai fod yn gyfrifol, a ddylai
hyn gynnwys gwneud a goruchwylio’r cytundebau, neu a ddylai’r awdurdod goruchwylio gael y ddyletswydd i wneud y cytundeb?

Yr awdurdod goruchwylio dylai fod yn gyfrifol ar gyfer cytundebau cynnal a chadw am tomennydd risg is

Os ydych chi’n credu mai’r awdurdod lleol ddylai fod yn gyfrifol, a ddylai hyn gynnwys gwneud a goruchwylio’r cytundebau, neu a ddylai’r awdurdod
goruchwylio gael y ddyletswydd i wneud y cytundeb?:

Dim yn berthnasol.

Ymhelaethwch ar eich ateb(ion) os gwelwch yn dda::

Ni ddylid hollti cyfrifoldeb yr awdurdod. Ond er y dylai'r cyfrifoldeb fod ar yr awdurdod dylid medru dirprwyo'r pwerau perthnasol i awdurdodau lleol,
trwy gytundeb, mewn achosion priodol - er enghraifft tomennydd llai neu risg isel.

Pwerau gorfodi

Cwestiwn Ymgynghoriad 26: Rydym yn cynnig dros dro



Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Mae'r pwerau hyn yn eithaf safonol. Ond mae'n bwysig bod yr hawl i'w harfer yn fwy eang nag o dan y gyfraith bresennol gan nad ydynt yn ddibynnol ar
gred ar ran yr awdurdod bod perygl i bobl yn bodoli.

Cwestiwn Ymgynghoriad 27: Rydym yn cynnig dros dro y dylai methu, heb esgus rhesymol, â chydymffurfio â gorchymyn cynhaliaeth brys fod
yn drosedd diannod.A ydych yn cytuno?

Ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Mae angen hyn er mwyn i'r pwerau fod yn effeithiol.

Pwerau erlyn

Cwestiwn Ymgynghoriad 28: Rydym yn cynnig dros dro y dylai’r awdurdod goruchwylio ac unrhyw gyrff cyhoeddus eraill sydd â
swyddogaethau o dan y cynllun diogelwch tomennydd glo gael pŵer cyffredinol i godi ffioedd a threuliau ar berchennog tir sy’n cynnwys
tomen, a allai gynnwys taliadau cyfnodol.A ydych yn cytuno?

Nac ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Nid yw'n ymddangos yn deg y gall perchennog tir sydd heb fod yn creu perygl i bobl nac i eiddo orfod talu at y gost o gynnal gwaith archwiliadol
cyffredinol yr awdurdod goruchwylio. Hyd yn oed pe byddai trefn felly yn dderbyniol mewn egwyddor byddai cwestiynau ymarferol cymhleth iawn yn codi
mewn perthynas a phennu maint y tal a theilwra'r drefn i'r ffaith y bydd natur buddiannau perchnogion yn y tir yn amrywio cymaint. Nid yw'r drefn mewn
perthynas a chronfeydd dwr yn gyfatebol. Mae perchennog cronfa ddwr yn cael elw allan o fodolaeth y gronfa a phe na byddai archwiliadau statudol yn
digwydd fe fyddai angen i'r perchennog gwario ar ei archwiliadau ei hyn beth bynnag. Mae sefyllfa perchennog tomen sydd heb fod yn fygythiad
presennol i unrhyw un ac nad yw'n gofyn am unrhyw ymyrraeth ymarferol ar ran y perchennog yn wahanol. Byddai ceisio codi tal ar berchennog felly yn
codi ystyriaethau wahanol iawn.

Apeliadau a hawliadau am iawndal neu gyfraniad

Cwestiwn Ymgynghoriad 29: A yw’n briodol i ddeddfwriaeth sy’n sail i drefn diogelwch newydd ar gyfer y tomennydd glo gynnwys:

Rhowch eich sylwadau ar bob darpariaeth yn ei dro::

Mae'r holl argymhellion hyn yn rhai priodol er mwyn sefydlu trefn deg ac effeithiol ar gyfer sicrhau diogelwch tomennydd lle bo angen i'r perchennog
neu'r awdurdod wneud gwaith ar y domen er mwyn sicrhau hynny.

Panel o Beirianwyr

Cwestiwn Ymgynghoriad 30: A ydych yn credu bod panel o beirianwyr â chymwysterau arbenigol ar gyfer gwneud a goruchwylio math penodol
o waith ar domennydd glo yn ffordd dda o sicrhau cysondeb a diogelwch?

Nac ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Mater i'r awdurdod bydd sicrhau eu bod yn cyflogi peirianwyr cymwys. Mae'r sefyllfa'n wahanol yn achos cronfeydd gan fod y peirianwyr yn cael eu
penodi gan y perchnogion ac felly mae angen sicrhau bod y perchennog wedi cyflogi peiriannydd cymwys.

Gwrthdaro rhwng deddfwriaeth amgylcheddol a diogelwch tomennydd

Cwestiwn Ymgynghoriad 31: A ydych yn credu y dylai Gweinidogion Cymru allu rhoi cyfarwyddiadau i’r awdurdod goruchwylio a phartïon
perthnasol eraill mewn perthynas â'r camau i’w cymryd mewn ymateb i argyfwng tomen lo?

Nac ydw

Ymhelaethwch ar eich ateb os gwelwch yn dda::

Byddai hyn yn torri ar draws swyddogaeth yr awdurdod goruchwylio. Os taw'r bwriad yw delio gyda sefyllfaoedd lle bydd yr angen i gymryd camau brys
yn golygu peidio a chydymffurfio a gofynion deddfwriaeth gynllunio neu amgylcheddol, yr ateb yw eithrio gwaith brys mewn ymateb i risg sylweddol i bob
neu eiddo o'r gofynion hynny, ond yn amodol (gweler isod).

Cwestiwn Ymgynghoriad 32: A ydych yn credu y dylid ehangu pŵer yr awdurdod goruchwylio i weithredu mewn achos brys yn unol â rheoliad
40 Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru aLloegr) 2016? Os ydych, ym mha ffordd?



Ydw

Os ydych, ym mha ffordd? :

Mewn sefyllfa lle bo angen cymryd camau brys er mwyn ymateb i risg sylweddol i bobl neu eiddo. Ond dylai'r eithriad fod yn un dros dro. Unwaith mae'r
argyfwng wedi'i ateb, dylid gwneud cais am drwydded ac os nad yw'r gwaith argyfwng yn dderbyniol yn yr hir-dymor dylid ddod o hyd i ateb parhaol sy'n
gydnaws a'r rheoliadau.

Unrhyw sylwadau eraill: :

Nac oes.

Cwestiwn Ymgynghoriad 33: A ydych yn awgrymu unrhyw dulliau eraill o ddelio â gwrthdaro rhwng deddfwriaeth amgylcheddol a diogelwch
tomennydd? Os ydych, nodwch hwy os gwelwch yn dda.

Please set out any other approaches to deal with clashes between environmental legislation and tip safety. :

Nac ydwyf.

Prosiectau Adfer

Cwestiwn Ymgynghoriad 34: A ydych yn cytuno y dylai deddfwriaeth diogelwch tomennydd newydd gael ei chyfuno â darpariaeth ar gyfer
ystyried adfer tomennydd? Os ydych, ydych chi’n ffafrio unrhyw fodel yn benodol?

Nac ydw

Os ydych, ydych chi’n ffafrio unrhyw fodel yn benodol?:

Nid yw'n glir beth a olygir gan "darpariaeth ar gyfer ystyried adfer tomennydd". Mae gan awdurdodau lleol a Gweinidogion Cymru rymoedd helaeth i
ariannu prosiectau o adfer tomennydd - sef yr unig ffordd, yn y pen draw, o ddatrys problem rhai o'r tomennydd problemus. Yn sicr, ddylai swyddogaeth
yr awdurdod goruchwylio fod yn ddigon eang i'w alluogi i argymhell adfer tomen penodol yn hytrach na gwneud gwaith cynnal a chadw arno. Ond does
dim rheswm amlwg dros greu swyddogaethau cyfreithiol newydd er mwyn cario allan gwaith felly. Mater o flaenoriaethu adnoddau ariannol, gan bwy
bynnag sy'n gyfrifol am reoli'r adnoddau hynny, yn hytrach nag un cyfreithiol yw sefydlu a gweithredu prosiectau adfer.

Unrhyw sylwadau eraill: :

Dim.

Sylwadau eraill

Oes gan ymgyngoreion unrhyw sylwadau eraill i wneud o ran y papur ymgynghori sydd heb gael ei chyfeirio ati mewn cwestiwn blaenorol?

Rhannwch unrhyw sylwadau eraill isod::

Ar hyn o bryd mae'r ddeddfwriaeth berthnasol - Deddf Mwyngloddiau a Chwareli (Tomennydd) 1969 yn gymwys nid yn unig i domennydd glo a grewyd
wrth weithio pyllau dwfn sydd bellach yn segur ond i'r holl domennydd a grewyd wrth weithio unrhyw fwynglawdd neu chwarel. Mae maes llafur y
prosiect presennol yn gyfyngedig i domennydd glo. Nid yw'n cyffwrdd, felly, a thomenydd a grewyd gan fwyngloddiau eraill, gan gynnwys y rhai plwm a
chopor sy'n eithaf cyffredin yng Nghymru, na'r tomennydd lluosog a grewyd gan chwareli llechi a charreg. Mae'n bosibl nad yw'r tomennydd hyn yn
gyfrifol am yr un peryglon a rhai glo. Ond ni ddylid cymryd hynny'n ganiataol. Dim ond trwy eu cynnwys yn rhychwant y ddeddfwriaeth newydd y gallai'r
cyhoedd fod yn hyderus bod eu diogelwch wedi'i warchod. Ac fe fyddai diwygio Deddf 1969 mewn ffordd oedd yn gwneud darpariaeth ar wahan ar gyfer
tomennydd glo yn golygu y byddai Deddf 1969 yn parhau yn gymwys ond yn unig mewn perthynas a thomennydd heblaw rhai glo ac a thomenydd
chwarel. Byddai creu dwy drefn ar wahan ar sail natur y mwyn a weithiwyd yn wreiddiol yn groes i egwyddor, yn afresymegol ac yn debyg o amddifadu
cynghorau lleol o'r ychydig arbenigedd ynglyn a thomenydd sydd ar ol ganddynt, gan wneud y dasg o gymhwyso Deddf 1969 i'r tomennydd a eithriwyd
o'r Ddeddf newydd yn llawer iawn mwy anodd. Dylai unrhyw ddeddfwriaeth newydd, felly, cynnwys darpariaeth sy'n gymwys i'r un ystod o domenydd a'r
ddeddfwriaeth bresennol.

Dylai unrhyw hawliau apelio o dan y Ddeddf fod yn apeliadau, yn y lle cyntaf, i dribiwnlys datganoledig er mwyn sicrhau hygyrchedd unrhyw rwymediau.
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