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 “Mae gwella gwytnwch cymunedau sydd mewn perygl o lifogydd nawr ac o
dan senarios newid hinsawdd yn flaenoriaeth i awdurdodau cynllunio.”
Nodyn Cynghori Technegol 15 Datblygiad, llifogydd ac erydu arfordirol. Rhagfyr 2021
Adran 13 ' ‘Gwytnwch':- 13.1

 “Mae'n arbennig o bwysig ein bod yn amddiffyn cartrefi rhag llifogydd, pan
fyddwn yn gwybod yr effaith ddinistriol y gall ei gael ar iechyd a lles. Mae’r
Llywodraeth hon wedi ymrwymo i ddiogelu mwy na 45,000 o gartrefi sydd
mewn perygl o lifogydd y tymor hwn, tra bydd polisïau a phenderfyniadau
cynllunio yn pennu a fydd cartrefi newydd yn cael eu gosod mewn ardaloedd
sydd mewn perygl o lifogydd ai peidio.”
Julie James, y Gweinidog dros Newid Hinsawdd:- llythyr at Brif Weithredwyr Awdurdodau
Lleol a Phenaethiaid Cynllunio...23/11/2021

Amddiffyn Fairbourne yn Costio Llai Nag Ildio
Cynllun Ar Gyfer Dyfodol Fairbourne
Crynodeb Gweithredol
Daeth ymchwiliad, a gynhaliwyd gan y cwmni peirianneg sifil Royal Haskoning, i’r casgliad bod
Fairbourne mewn perygl difrifol o lifogydd oherwydd newid hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr.
Daeth Cyngor Sir Gwynedd i’r penderfyniad i gefnu ar y pentref a’i ddymchwel o fewn y 30
mlynedd nesaf, gyda’r holl drigolion yn cael eu gorfodi i symud i rywle arall.
Peintiodd yr adroddiad a gynhyrchwyd gan Royal Haskoning, a gyhoeddwyd yn 2018, ddarlun llwm
iawn o ddyfodol Fairbourne. Cafodd hyn sylw gan amrywiol gyfryngau newyddion. Cyhoeddon
erthyglau yn honni mai trigolion Fairbourne fyddai "ffoaduriaid hinsawdd" cyntaf y DU. Cymerwyd
y thema hon hefyd gan nifer o raglenni teledu a hyd yn oed ysbrydoli drama Radio 4. Mae'r malltod
cynllunio dilynol ar y pentref wedi effeithio'n ddifrifol ar y bobl sy'n byw yn Fairbourne. Ar ddiwedd
2021 daeth arbenigwr lleol ar hinsawdd a llifogydd yn ymwybodol o ddifrifoldeb y sefyllfa a
chynigiodd edrych eto ar y bygythiad a achosir gan newid hinsawdd. Yn dilyn gwaith maes a
modelu cyfrifiadurol manwl, mae adroddiad newydd bellach ar gael sy'n cynnig golwg realistig ac
optimistaidd am ddyfodol Fairbourne. Byddai dymchwel pentref cwbl hyfyw yn adwaith drud a
thros ben llestri i adroddiad brawychus pan fydd modd cadw Fairbourne yn ddiogel am gost fach
am y dyfodol rhagweladwy.

Cynnwys
1. Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru – Y Farn o Fairbourne.
2. Proffil awdur yr adroddiad Dr Graham Hall.
3. Crynodeb o'r risgiau presennol a sylwebaeth ar y cyhoeddiad 'Prif-gynllun Rhagbaratoawl
Addasiadau Arfordirol Fairbourne'
4. Crynodeb o adolygiad cymar.
5. Casgliadau ac argymhellion o’r ddau adroddiad Dr Hall.
6. Trafodaeth o’r amserlen ar gyfer gweithredu'r cynnig.

Atodiadau
1. Papurau ymchwil a chyhoeddiadau gan Dr Hall
2. Julie James, y Gweinidog dros Newid Hinsawdd:- llythyr at Awdurdodau Lleol Tachwedd 2021
3. Nodyn Cynghori Technegol 15 Datblygu, llifogydd ac erydu arfordirol Rhagfyr 2021
Adran 13 Dylunio am hydwythdedd.

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru Y Farn o Fairbourne
(Dylid nodi nad yw'r Cynllun Rheoli Traethlin yn ddogfen statudol)
Roedd y polisi a gyflwynwyd yng Nghynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2:
"...adleoli perchnogion eiddo a busnesau o Fairbourne"
yn amlwg yn faner goch. Roedd hyn yn faner goch a oedd yn tynnu sylw at effaith gwbl annerbyniol
ar bobl Fairbourne. Dylai hyn, hyd yn oed heb naid o ddychymyg, yn tynnu sylw at y ffaith na ellid y
sefyllfa yn cael ei phortreadu yn wleidyddol fel unrhyw beth ond yn negyddol.
Nid rôl biwrocratiaeth yw cwestiynu’r doethineb maen nhw’n derbyn ond yn hytrach gweithredi’r
cynlluniau. Felly, gweithredodd Cyngor Gwynedd yn unig ar argymhelliad yr adroddiad ac nid oedd
yn cwestiynu'r data a ddefnyddiwyd gan awduron yr adroddiad. Yr arfer gorau fyddai gofyn am
adolygiad gan gymheiriaid gyda brîff i chwilio am yr astudiaethau mwyaf diweddar ac yn benodol i
gynnwys y rhai sy'n ymwneud â hydroleg Afon Mawddach o'i flaenddyfroedd i'w aber.
Mae’n mater gofid nad oedd astudiaeth ar effaith, yn enwedig gan fod y cysyniad o Malltod
Cynllunio wedi’i hen sefydlu ers 6 degawd.
Malltod Cynllunio (Llywodraeth, Gwleidyddiaeth a Diplomyddiaeth) effeithiau niweidiol
oherwydd ansicrwydd ynghylch ar gyfyngiadau tebygol ar y mathau a’r graddau o ddatblygiad
yn y dyfodol mewn ardal benodol ar ansawdd bywyd ei thrigolion a thwf arferol ei fusnes a'i
fentrau.
Fodd bynnag, o ystyried bod y polisi hwn wedi’i gyflwyno i bobl Fairbourne gan Gyngor Gwynedd
fel penderfyniad i roi’r gorau i amddiffyn y pentref rhag llifogydd a’i ddadgomisiynu rhywbryd yn y
dyfodol, nid yw’n cymryd adroddiad swyddogol i weld ei effeithiau.
Er y gellir gweld yr effaith mewn termau ariannol - gostyngiad o 40% yng ngwerth eiddo - mae'n
cael ei fesur yn fwy cywir mewn chwalu gobeithion a chynlluniau.

“ Ar ddechrau’r proses Cynllun Rheoli Traethlin casglodd Royal Haskoning DHV, gan adeiladu ar
eu cysylltiad hirdymor ag arfordir Cymru, yr holl ddata oedd yn bodoli ar gyfer yr ardal. Yna
cynhaliodd y tîm ddadansoddiad manwl o brosesau arfordirol, gan archwilio amddiffynfeydd
presennol, yr amgylchedd o amgylch a materion defnydd tir - i gyd yn elfennau hanfodol i
ddatblygu'r lefel ofynnol o ddealltwriaeth”.
Emma Moses, Cyfarwyddwr Dŵr, Royal Haskoning DHV UK.
Y ddau bwynt hollbwysig a wnaed gan Emma Moses yw, yn gyntaf bod Haskoning wedi
defnyddio data a oedd yn bodoli eisoes. O hyn gellir casglu'n gyfreithus nad oedd cyllideb ar
gyfer ymchwil gwreiddiol, y defnyddiwyd data parod. Mae'r data hwn wedi'i ddisodli gan
ymchwil gyfredol. Yn ail, gwnaed cynlluniau a chynigion Haskoning cyn y gwaith a wnaed yn
2016 gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn syml, bydd arbenigwr sy'n defnyddio data diffygiol yn dod i
gasgliadau gwallus ac yn gwneud cynigion diffygiol.

Ond i drigolion Fairbourne nid yw hyn ynddo'i hun yn ddigon o esboniad am y polisi dryslyd o
empathi osgoi, llym, o gefnu heb iawndal a fabwysiadwyd gan Wynedd. Hefyd nid yw'n egluro'r
ffaith na roddwyd ystyriaeth i unrhyw ddulliau eraill o ymdrin â'r broblem megis enghreifftiau y
gellir eu gweld yn yr Iseldiroedd a dulliau yn yr Unol Daleithiau.
Mae'n ddefnyddiol cymharu'r weithdrefn a ddefnyddir gan Gynllun Rheoli Traethlin Gorllewin
Cymru â'r weithdrefn a ddefnyddir yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Er bod y CRhT wedi
ymgynghori â sefydliadau megis awdurdodau lleol, parciau cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth
Genedlaethol, CADW a Network Rail, roedd Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn broses o
gydweithio:“Mae datblygiad Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru wedi bod yn ganlyniad cydweithio
gwirioneddol a helaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’n rhanddeiliaid morol dros y pum mlynedd
diwethaf. Hoffwn cymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y broses hon, gan ein
galluogi i gyrraedd y garreg filltir arwyddocaol hon yn ein huchelgeisiau ar gyfer rheoli ein
moroedd yn gynaliadwy”. Lesley Griffith AC
Y profiad pobl Fairbourne yw bod y Gynllun Rheoli Traethlin/Cyngor Gwynedd wedi penderfynu ar
gynllun/gweithdrefn o enciliad wedi’i reoli heb eu cydweithrediad blaenorol ac wedi dilyn hyn gyda
phroses ymgynghori sydd wedi profi i fod yn ddim mwy nag ymarfer cysylltiadau cyhoeddus heb
unrhyw fwriad gwirioneddol i ailystyried eu safbwynt neu addasu cynigion.
Mae hyn yn cyferbynnu'n fawr â chydweithio. Mae cydweithredu yn broses ragweithiol sy'n ceisio
ac yn parchu ymgysylltiad arbenigedd a gwybodaeth leol.
Am yr holl resymau uchod mae Cyngor Cymuned Arthog wedi comisiynu adroddiad pro bono i:
A) Gwerthuso'r holl risgiau posibl y gallai achosi lifogydd yn Fairbourne. Yn benodol y risgiau o'r
môr, o'r aber, o afonydd Henddol a Morfa ac o fewn yr iseldir arfordirol yn Fairbourne.
B) Cyflwyno cynigion a fyddai'n gost effeithiol i amddiffyn Fairbourne. Yn benodol cynigion sy'n
mynd i'r afael â'r holl risgiau hyd at a thu hwnt i 2065 ac a fydd hefyd yn ffurfio sail y gellir adeiladu
arni i gwrdd ag unrhyw heriau yn y dyfodol.
Hefyd comisiynwyd adolygiad o'r adroddiad gan gymar.

2. Proffil awdur yr adroddiad Dr Graham Hall
Graddiodd Graham Hall o Brifysgol Aberystwyth gyda B.Sc. mewn daeareg a chemeg, ac wedi
addysgu cyfrifiadureg ers blynyddoedd lawer yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau. Yn ystod y
cyfnod hwn datblygodd ddiddordeb ymchwil yn naearyddiaeth ffisegol Gogledd Cymru.
Cwblhaodd radd Meistr mewn Mathemateg yn arbenigo mewn deinameg hylifol, yna symudodd
ymlaen i brosiect ymchwil PhD ym Mhrifysgol Bangor, gan ymgymryd â modelu meteorolegol a
hydrolegol o ddalgylch Afon Mawddach.

Yn ystod y prosiect hwn, cyflwynodd bapurau mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol. O
berthnasedd arbennig i faterion llifogydd yn Fairbourne roedd: papur ar batrymau glawiad dros
fynyddoedd arfordirol Cymru, a roddwyd mewn cyfarfod o Gymdeithas Feteorolegol America yn
New Orleans; a phapur ar lif y llanw yn aber Afon Mawddach, a roddwyd yn y Gynhadledd
Ryngwladol ar Hydroleg Aberoedd a gynhaliwyd yn Guangzhou, Tsieina.
Ar ôl ymddeol o ddysgu, mae ef bellach yn ysgrifennu gwerslyfr sy'n archwilio'r defnydd o
ddamcaniaeth systemau cyffredinol a modelu mathemategol mewn ymchwil geomorffolegol.
Mae'n Gymrawd o'r Gymdeithas Ddaearegol ac yn Fathemategydd Siartredig.

3. Crynodeb O'r Risgiau A Sylwebaeth
Peryglon llifogydd yn Fairbourne nawr ac yn y dyfodol, hyd at a thu hwnt i’r flwyddyn 2065:
Risgiau o'r môr


Mae'r traeth storm graean o flaen pentref Fairbourne yn sefydlog, ac i'r gogledd o'r pentref
mae’n cynyddu ychydig mewn cyfaint. Mae màs y traeth storm yn enfawr, ac mae’r
morglawdd mewn cyflwr boddhaol. Mae risg ddibwys o fethiant yn ystod y ganrif
bresennol.



Mae erydiad morol yn digwydd i'r de o Fairbourne yn Friog, Torrwyd y morglawdd yn Friog,
ond fe'i hachoswyd i ryw raddau gan gloddiad blaenorol o'r banc graean wrth y tir i
ddarparu safle gwastad ar gyfer grŵp o gytiau. Mae'r morglawdd wedi'i ailadeiladu ac mae
bellach yn darparu lefel dda o amddiffyniad. Argymhellir bod proffil y banc graean tua'r tir
yn cael ei adfer trwy ailosod y graean.



Ar hyn o bryd nid oes unrhyw risg o fethiant yr amddiffynfeydd môr i'r de o Fairbourne. Pe
bai'r arglawdd morol yn torri yn y dyfodol, sy'n hynod annhebygol, byddai unrhyw lifogydd
yn cael ei leoli ar y tir amaethyddol i'r de o'r pentref.



Argymhellir rhai mesurau i warchod y rhan o'r arfordir rhwng Friog a phentref Fairbourne
rhag erydu arfordirol pellach. Mae dulliau posibl yn cynnwys: ychwanegu deunydd craig at y
traeth storm; neu adeiladu grwynau neu greigres alltraeth i sefydlogi'r traeth a chaniatáu i
waddod gronni'n naturiol.



Mae maint y tonnau sy'n gorlifo o flaen pentref Fairbourne yn ddibwys.



Efallai y bydd rhywfaint o donnau'n gorlifo rhwng Fairbourne a Friog, a gallai llifogydd
wyneb y ddaear o bosibl yn lleol. Gellid osgoi'r broblem hon trwy godi uchder y morglawdd
o un metr dros y rhan hon o'r blaendraeth. Gan ganiatáu ar gyfer cynnydd yn lefel y môr,
efallai y bydd angen y gwaith hwn erbyn y flwyddyn 2040.

Risgiau o'r aber


Mae arglawdd diogelu rhag llifogydd o’r aber rhwng Fairbourne a Morfa Mawddach wedi'i
gryfhau'n ddiweddar ac mae'n darparu amddiffyniad da rhag lefelau llanw uchel yn yr aber.



Mae arsylwadau maes a modelu hydrolegol wedi dangos nad yw llifogydd ar afonydd
Mawddach ac Wnion ym mhen yr aber yn achosi unrhyw gynnydd i lefelau llanw uchaf yn
Fairbourne, a gellir eu diystyru fel perygl llifogydd.



Gan ganiatáu ar gyfer cynydd yn lefel y môr, efallai y byddai'n ddoeth codi uchder arglawdd
yr aber gan un metr dros y rhan rhwng cwrs golff Fairbourne a'r arglawdd llifogydd newydd
arfaethedig i'r dwyrain o'r pentref. Efallai y bydd angen gwneud y gwaith hwn erbyn y
flwyddyn 2040.

Peryglon o’r afonydd Henddol a Morfa


Mae afon Henddol yn draenio bryniau uwchlaw Friog. Mae'n disgyn i'r gwastadedd
arfordirol, ac wedi cael ei ddargyfeirio o amgylch Fairbourne i gyrraedd yr aber i'r gogledd
o'r pentref.



Yn y cynllun amddiffyn rhag llifogydd arfaethedig, byddai Afon Henddol yn cael ei
hailgyfeirio i'r dwyrain oddi wrth y pentref. Byddai arglawdd amddiffyn newydd yn dileu
unrhyw berygl llifogydd oherwydd yr afon hon.



Mae Afon Morfa yn draenio bryniau uwchben Ynysgyffylog. Mae’n croesi’r gwastadedd
arfordirol i’r aber, a gall achosi llifogydd ar dir fferm yn ystod stormydd. Byddai'r arglawdd
llifogydd arfaethedig yn amddiffyn pentref Fairbourne rhag unrhyw risg o lifogydd o Afon
Morfa.



Gellid cymryd camau i leihau llifogydd o Afon Morfa trwy gynyddu croestoriad sianel yr
afon, a maint arllwysiad porth llanw'r aber.

Risgiau o fewn yr iseldir arfordirol yn Fairbourne


Mae priddoedd yr iseldir arfordirol yn Fairbourne wedi'u draenio'n dda ar y cyfan, gyda
chynnwys uchel o dywod. Ar hyn o bryd mae rhwydwaith ffosydd draenio'r pentref yn
delio'n effeithiol â glawiad stormydd, felly nid oes llawer o risg o lifogydd dŵr wyneb.



Byddai'r cynllun amddiffyn rhag llifogydd arfaethedig yn lleihau'n sylweddol y risg o
lifogydd dŵr wyneb trwy ddileu unrhyw orlif posib o Afon Henddol.



Mae'n anochel y bydd dŵr yn mynd i mewn i ardal amddiffyn rhag llifogydd Fairbourne yn
ystod stormydd. Bydd hyn o law uniongyrchol, ac o rywfaint o donnau sy'n gorllifo ar lefel y
llanw uchaf. Gall rhwydwaith ffosydd draenio'r pentref, ynghyd â phwll rhyng-gipio
arfaethedig, ymdopi â'r cyfeintiau mwyaf a ragwelir, heb i unrhyw lifogydd dŵr wyneb
effeithio ar y pentref.



Mae rhywfaint o lif dŵr danddaear yn digwydd o dan y morglawdd ac arglawdd yr aber ar
lanw uchel, ond mae'r effaith ar y lefel dŵr yn y pridd o dan y pentref yn fach iawn. Hyd yn
oed os bydd lefel y môr yn cynyddu, mae hyn yn annhebygol o achosi unrhyw lifogydd dŵr
ar wyneb y ddaear.

Sylwebaeth ar y cyhoeddiad 'Prif-gynllun Rhagbaratoawl Addasiadau Arfordirol Fairbourne'
a gynhyrchwyd gan Gyngor Sir Gwynedd ac yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd gan y cwmni
peirianneg sifil Royal Haskening:


'Mae pentref Fairbourne wedi'i ddatblygu dros ardal isel yng ngheg yr aber, gyda thir sy'n
codi'n serth y tu ôl iddo; nid oes unrhyw gyfle i'r gymuned symud yn ôl o’r arfordir, gydag
ychydig neu ddim cyfle i ddiogelu eiddo'n lleol neu osod amddiffynfeydd yn rhannol y tu ôl
o’r arfordir; prin yw'r sgôp ar gyfer dulliau mwy traddodiadol o addasu.
Mae risg uniongyrchol y mae'n rhaid ei reoli, yn deillio o gyfuniad o risgiau, gan gynnwys
erydiad arfordirol a llifogydd arfordirol, risg llanw ac afonol, dŵr ar wyneb a dan y ddaear’.

Mae'r perygl o lifogydd presennol i Fairbourne yn isel iawn. Mae traeth storm graean yn darparu
amddiffynfa naturiol ardderchog, ac mae morglawdd ac arglawdd yr aber mewn cyflwr da ac o
uchder digonol.


'Maint y newid — Mae'r risg yn effeithio ar y gymuned gyfan. Ar hyn o bryd gallai unrhyw
fethiant yn yr amddiffynfeydd arwain at orlifo'r pentref yn llwyr, gyda pherygl sylweddol i
fywyd a difrod economaidd mawr.'

Mae'r risg i Fairbourne yn cael ei orliwio'n aruthrol. Mae'r siawns o fethiant trychinebus yr
amddiffynfeydd morol yn fach iawn. Hyd yn oed pe bai methiant o'r fath, sy’n hynod annhebygol,
byddai dŵr yn mynd i mewn i rwydwaith draenio'r pentref, ac y byddai risg bach iawn i drigolion.


'Mae llawer o'r pentref wedi'i adeiladu ar dir sy’n islaw lefel digwyddiad llanw 1 mewn 1
flwyddyn. Yn y dyfodol byddai llawer o'r ardal yn is na lefelau llanw arferol. Mae angen
parhaus i reoli'r risg presennol ac angen addasu i risg yn y dyfodol.'

Nid yw hyn yn broblem. Mae'r traeth storm graean naturiol, y morglawdd ac arglawdd yr aber yn
amddiffyn y pentref ar lanw uchel. Mae amddiffynfeydd morol yn cyflawni'r dasg hon mewn llawer
o ranbarthau arfordirol isel y byd, yn fwyaf nodedig efallai yn yr Iseldiroedd.


'Y tu hwnt i 2055, mae'r costau'n cynyddu'n sylweddol. Mae’r gyfran gychwynnol o
welliannau (gan gynnwys yr angen posibl i fynd i’r afael â materion cloi llanwol sy’n
gysylltiedig â dŵr afonol a dŵr daear), yn golygu cost ychwanegol o tua £53,000,000, gyda
chostau pellach o tua £51,000,000 ar gyfer chynnal a chadw amddiffynfeydd dros 100
mlynedd. . Amcangyfrifwyd bod y gwaith cyfunol i ddarparu amddiffyniad dros 100
mlynedd oddeutu £115,000,000.'

Mae costau gwaith amddiffyn rhag llifogydd wedi'u gorliwio'n aruthrol. Gellir amddiffyn pentref
Fairbourne yn effeithiol trwy adeiladu arglawdd amddiffyn newydd, ailgyfeirio Afon Henddol, a
chynnydd cymedrol mewn uchder o 1m o rai rhannau o arglawdd y môr ac arglawdd yr aber. Mae
cyfanswm costau'r gwaith hwn yn annhebygol o fod yn fwy na £10 miliwn.


'Dros y tymor hwy, bydd yn llai tebygol y bydd llifoedd afonol yn gallu draenio yn ystod
llanw dros y dŵr isel (h.y. cloi llanwol), gan effeithio ar ddŵr wyneb a dŵr daear. Efallai y
bydd angen pwmpio dŵr i ffwrdd o'r ardal.'

Mae'r broblem hon yn hawdd ei datrys. Mae rhagfynegiadau o gynnydd yn lefel y môr yn dangos
y gall draeniad naturiol o Fairbourne i'r aber barhau tan ddiwedd y ganrif hon. Os oes angen
pwmpio wedyn, gallai'r pŵer angenrheidiol gael ei gynhyrchu'n lleol o ffynonellau adnewyddadwy
fel tyrbinau gwynt neu llanw.

4. Crynodeb o adolygiad cymar
Mae Dr Graham Hall wedi cynhyrchu adroddiad trylwyr ar y perygl o lifogydd ym Mhentref
Fairbourne. Mae'n asesu'r amddiffyniad presennol sydd ar waith yn ogystal â chyflwyno
ychwanegiadau eraill cost isel. O'u cymharu â'r awgrym presennol o adleoli pentref, byddai'r
ychwanegiadau hyn yn fwy cost effeithiol a byddai ganddynt y fantais o ddefnyddio prosesau
naturiol i gael llawer mwy o amddiffyniad. Mae mesurau atodol yn cynnwys adfer y ffosydd
draenio ac uwchraddio'r giât lanw, a fydd â manteision ychwanegol i'r tir amaethyddol cyfagos. Ni
fyddai'r mesurau a awgrymir yn effeithio ar y safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig cors Arthog.
Mae mesurau eraill megis lleihau ynni'r tonnau trwy ddefnyddio grwynau neu greigres alltraeth
eto'n gymharol rad a gwyddys eu bod yn ddull effeithiol.
Mae'r awdur wedi rhedeg data ar gyfer amrywiaeth o senarios i gefnogi'r ychwanegiadau
arfaethedig, ac mae'r modelau wedi'u cynllunio'n dda ac yn seiliedig ar yr amodau gwaethaf.
Byddai'r ychwanegiadau a awgrymir yn darparu amddiffyniad effeithiol o leiaf tan 2065 ac yn
debygol ymhell ar ôl hynny.
Ar y llaw arall, mae'r adleoli arfaethedig i bentref Fairbourne yn dibynnu'n helaeth ar
ragfynegiadau model yn hytrach na data sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae ffigurau a thablau data
sy'n honni eu bod yn cefnogi'r rhagfynegiadau wedi'u nodi fel ffeithiau ond nid ydynt yn seiliedig ar
dystiolaeth. Defnyddir termau fel 'gallai', 'o bosib', 'efallai' ac 'awgrymu' yn rhyddfrydol yn yr
adroddiadau a'r dogfennau sy'n gwneud y rhagfynegiadau hyn. Mae'r derminoleg a ddefnyddir yn
ddangos lefel o ansicrwydd nad yw'n cael ei hystyried wrth wneud penderfyniadau. Daeth y data
llifogydd llanw o 2011 a ddefnyddiwyd wrth wneud penderfyniadau eto o fodelau heb brofion byd
go iawn, ac o ganlyniad mae diffyg manylder. Mae’r adroddiad hwn wedi dyddio ers gwaith lliniaru
llifogydd 2016, felly nid yw’n berthnasol bellach.
Y canfyddiadau mwyaf diddorol a pherthnasol o adroddiad Dr Hall oedd nad yw’r risg i’r pentref yn
deillio o godiad yn lefel y môr neu ymchwyddiadau storm eithafol ond o lif ddŵr arwyneb oherwyd
law trwm dros y bryniau. Mae adroddiad Hall yn cymryd hyn i ystyriaeth ac wedi ymdrin â'r holl

faterion llifogydd. Y prif faes perygl llifogydd yw’r maes carafanau i’r de o’r pentref ar gornel Friog
lle mae tystiolaeth o erydiad, ac mae carafanau, yn ôl eu diffiniad, yn gartrefi symudol.
Mae'r ystod o ddewisiadau amgen a gyflwynir yn yr adroddiad i gyd yn ddulliau ymarferol. Byddai
un neu nifer o'r rhain yn lleihau'r perygl llifogydd yn sylweddol i'r pentref ac felly mae enciliad
wedi'i reoli yn gam diangen.

5. Casgliadau ac argymhellion o’r ddau adroddiad Dr Hall
Byddai'n ymarferol yn dechnegol i amddiffyn y pentref rhag llifogydd pellach tan y flwyddyn 2065
ac ymhell wedi hynny.
Dylai’r gost fod yn rhesymol, gan fod y rhan fwyaf o’r seilwaith gofynnol eisoes yn ei le ac mewn
cyflwr da.
Dylai modelu llifogydd ar gyfer y cyfnod hyd at y flwyddyn 2065 ganiatáu ar gyfer cynydd yn lefel y
môr o 0.5m o’i gymharu â’r presennol, ac uchder ymchwydd storm posibl o 2.5m i ganiatáu ar
gyfer stormydd dwysach oherwydd newid yn yr hinsawdd. Dyma'r sefyllfa waethaf bosibl.
NB: Mae penderfyniad Cyngor Gwynedd i, rywbryd yn y dyfodol, ddatgomisiynu Fairbourne yn
annilys am y ddau reswm allweddol a ganlyn.


Ystyrir bod y modelau llifogydd ar gyfer Fairbourne a gyhoeddwyd gan Royal Haskoning
(2012) a Robbins (2011) bellach yn annilys.



Nid yw'r modelau yn ystyried y cynllun lliniaru llifogydd a gyflawnwyd gan Cyfoeth Naturiol
Cymru yn 2016 sydd wedi lleihau'n sylweddol iawn y perygl llifogydd o Aber Afon
Mawddach ac o Afon Henddol.

Mae pentref Fairbourne yn parhau i fod mewn rhywfaint o berygl o lifogydd o afonydd a nentydd
sy'n disgyn o'r bryniau ac yn croesi'r iseldir arfordirol i gyrraedd yr aber. Cynigir ffin amddiffyn rhag
llifogydd newydd ar gyfer Fairbourne a fyddai'n cau allan Afon Henddol a nentydd eraill, gan
ddileu'r perygl o lifogydd afonydd.
Byddai'r ffin amddiffyn rhag llifogydd arfaethedig lawn yn cynnwys yr amddiffynfeydd môr
presennol ac arglawdd yr aber, arglawdd y rheilffordd, a rhan newydd o arglawdd a fyddai'n cael ei
adeiladu ar draws tir amaethyddol rhwng y rheilffordd a'r aber.
Mae'r rhan fwyaf o'r ardal amddiffyn rhag llifogydd arfaethedig ym mhentref Fairbourne a'r
cyffiniau wedi'i seilio ar ddyddodion tywod a chlai cymysg o’r aber. Mae'r deunydd hwn yn
draenio'n weddol dda ar ôl storm law, felly nid yw llifogydd ar wyneb y ddaear yn broblem. Mae
Modelu gan Buss (2018) yn rhagweld bod maint llifogydd dŵr wyneb yn annhebygol o gynyddu yn
y cyfnod hyd at a thu hwnt i 2065.

Mae mawn o dan ardal fechan yn ne'r ardal amddiffyn rhag llifogydd arfaethedig yn Friog. Mae gan
y deunydd hwn briodweddau draenio gwael ac mae'n debygol o fynd yn ddwrlawn ar ôl glaw
trwm. Ar hyn o bryd mae parc cartrefi symudol wedi ei sefydlu yn yr ardal. Os oes cyfle i adleoli'r
cartrefi symudol i gae ymhellach i'r gogledd gyda thywod a chlai'r aber oddi tano, argymhellir
gwneud hynny.
Mae uchder y ddaear ym mhentref Fairbourne a'r tir amaethyddol o'i amgylch tua lefel uchaf y
llanw mawr. Nid yw hyn yn bryder uniongyrchol, gan fod y traeth storm a morglawdd yn ymestyn
am 4.5m uwchlaw'r lefel hon, ac mae arglawdd yr aber yn ymestyn am 2.8m uwchlaw'r lefel hon.
Mae'r strwythurau hyn ar hyn o bryd yn darparu amddiffyniad digonol i'r pentref rhag llifogydd o'r
môr a'r aber.
Mae tafod graean Ro Wen o flaen pentref Fairbourne yn sefydlog ar hyn o bryd. Sylwadau a
modelu gan Phillips et al. (2017) yn rhagweld dim newidiadau sylweddol i broffiliau traethau storm
hyd at a thu hwnt i’r flwyddyn 2065.
I'r de o bentref Fairbourne yng nghornel Friog, mae erydiad arfordirol wedi erydu'r traeth storm.
Arweiniodd hyn at fethiant y morglawdd a mewnlif dŵr y môr. Mae’r morglawdd bellach wedi’i
atgyweirio a’i gryfhau’n sylweddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae’n darparu amddiffyniad
effeithiol rhag llifogydd.
Fodd bynnag, mae problem erydu arfordirol yn parhau yn y lleoliad hwn.
Argymhellir cymryd camau i leihau neu atal erydiad trwy ychwanegu deunydd craig yn rheolaidd o
flaen y morglawdd, neu drwy adeiladu grwynau traeth neu greigres alltraeth i annog dyddodiad
naturiol o waddod traeth.
Nid yw tonnau storm gorlifo’r morglawdd yn broblem sylweddol, a dim ond i’r de o bentref
Fairbourne y mae i’w weld. Ymhellach i'r gogledd, mae'r traeth storm wedi'i ddatblygu'n well ac yn
darparu amddiffyniad naturiol effeithiol rhag tonnau storm. Mae modelu'n dangos bod y sefyllfa
hon yn annhebygol o newid yn y cyfnod hyd at a thu hwnt i 2065. Mewn digwyddiad annhebygol y
bydd newid hinsawdd yn arwain at donnau storm yn gorlifo o flaen pentref Fairbourne, ni fyddai'n
dasg beirianyddol fawr i godi uchder ar hyd rhan hon o’r morglawdd gan swm cymedrol fel un
metr.
Mae arglawdd yr aber i’r gogledd o bentref Fairbourne wedi’i ailadeiladu’n ddiweddar gan Cyfoeth
Naturiol Cymru, ac mae’n darparu amddiffyniad da rhag llifogydd yn yr aber. Mae gwaith modelu'n
dangos y bydd uchder yr arglawdd yn ddigonol hyd at y flwyddyn 2065, ond efallai y bydd cynnydd
yn lefel y môr wedyn yn golygu bod angen codi'r uchder o un metr i sicrhau na fydd unrhyw orlifo
yn digwydd.
Byddai ffin de ddwyreiniol ardal amddiffyn rhag llifogydd arfaethedig Fairbourne yn cael ei ffurfio
gan arglawdd y rheilffordd. Er ei fod yn disgyn i ddim ond 2 fetr uwchlaw drychiad pentref
Fairbourne, mae modelu yn dangos y byddai hyn yn ddigonol i atal unrhyw fewnlifiad dŵr o'r
caeau cyfagos.

Mae Afon Henddol yn rhedeg ochr yn ochr ag arglawdd y rheilffordd am ran o’i chwrs mewn sianel
fawr a adeiladwyd yn ystod gwaith lliniaru llifogydd 2016, ac mewn mannau eraill mae glannau’r
afon wedi’u codi a’u cryfhau. Nid oes disgwyl i'r afon achosi unrhyw berygl llifogydd i bentref
Fairbourne.
Rhwng Friog a Fairbourne, mae pedwar cylfat bach yn cario nentydd o dan arglawdd y rheilffordd.
Yn y cynllun arfaethedig, dylid cau'r cylfatiau hyn er mwyn atal unrhyw berygl o fewnlifiad dŵr
llifogydd i bentref Fairbourne yn ystod storm.
Byddai gwaith yn cael ei wneud i adeiladu arglawdd newydd i'r dwyrain o bentref Fairbourne, gan
gysylltu'r rheilffordd ag arglawdd yr aber. Am ran o'i gwrs, byddai hyn yn rhedeg ochr yn ochr â
chyfres o byllau, a gloddiwyd yn ystod cynllun lliniaru llifogydd 2015 i ddarparu clai ar gyfer y
gwaith adeiladu. Byddai uchder a phroffil yr arglawdd newydd yn debyg i arglawdd yr aber.
Byddai Afon Henddol yn cael ei hailgyfeirio ar draws tir amaethyddol i'r dwyrain o Fairbourne i
gyrraedd porth llanw presennol Afon Morfa. Mae'r gât hon yn caniatáu i ddŵr yr afon ollwng ar
drai, ond mae'n cau i atal mewnlifiad o ddŵr yr aber pan fydd y llanw'n codi. Bydd angen cynyddu
cynhwysedd y giât lanw er mwyn caniatáu ar gyfer llif uwch yr Afon Henddol. Gellir gwneud hyn
drwy ailadeiladu arllwysfa bresennol yr aber, neu drwy adeiladu llifddor ychwanegol drwy
arglawdd yr aber gerllaw.
Yn gyffredinol, bydd ardal amddiffyn rhag llifogydd Fairbourne yn cael ei hynysu oddi wrth gyrff
dŵr amgylchynol, ond gall dŵr ddod i mewn oherwydd glaw uniongyrchol neu weithiau tonnau
môr yn llifo dros y morglawdd yn ystod storm. Bydd y dŵr hwn yn cael ei gludo trwy'r rhwydwaith
presennol o ffosydd draenio yn y pentref ac o'i gwmpas, i gyrraedd y giât lanw wrth y cwrs golff lle
bydd yn arllwys ar drai i'r aber. Bydd gan y gât lanw gapasiti mwy na digonol hyd at 2065 a thu
hwnt, oherwydd iddo gael ei gynllunio i ymdrin â llifau llawer mwy o Afon Henddol.
Cynigir bod yr ardal o byllau clai ar hyd yr arglawdd newydd yn cael ei ddatblygu fel pwll cadw dŵr.
Byddai hyn yn gweithredu fel byffer ar gyfer storio dŵr llifogydd dros dro yn ystod cyfnodau o lanw
uchel pan nad yw’n bosibl arllwys i’r aber. Byddai'r pwll cadw yn cael ei gysylltu'n uniongyrchol â'r
rhwydwaith ffosydd draenio presennol.
Mae modelu'n dangos y byddai'r rhwydwaith presennol o ffosydd draenio, sy'n gysylltiedig â'r pwll
cadw dŵr, yn caniatáu i ddŵr gael ei ollwng yn effeithiol i'r aber drwy'r giât llifogydd o dan yr
amodau storm gwaethaf a ragwelir ar gyfer 2065. Ni ddisgwylir llifogydd dŵr wyneb yn y pentref
neu gaeau o amgylch.
Bydd cloddio'r pwll cadw dŵr yn darparu clai, tra bydd cloddio'r sianel newydd ar gyfer Afon
Henddol i'r porth llanw yn darparu dyddodion dywod a chlai yr aber. Dylai'r deunyddiau hyn fod yn
addas i'w defnyddio wrth adeiladu'r arglawdd llifogydd newydd.

6. Trafodaeth O’r Amserlen
Un o ganlyniadau allweddol dadansoddiad Dr Hall yw y gellir gweithredu'r ymyriadau arfaethedig
dros amser. Felly nid yw'r cynigion o reidrwydd yn brosiect unigol, a fyddai fel arfer yn cael ei
gontractio allan i gwmni peirianneg. Hefyd, nid ydynt o reidrwydd yn disgyn i un cyfnod cyllidebol.

Ymhellach, gall asiantaethau llywodraeth Cymru fel Cyfoeth Naturiol Cymru weithredu’r rhan fwyaf
o’r cynigion, yn benodol y gwaith sydd ei angen i amddiffyn Fairbourne rhag llif dŵr o’r bryniau, ac
asiantaethau Gwynedd fel yr awdurdod priffyrdd yn gallu creu draen Ffrengig i redeg ar ochr y
ffordd yn gyfochrog â'r traeth.
O ystyried y seilwaith sy’n ymdrin â llif dŵr wrth ochr y bryn, mae’n bwysig edrych ar yr amserlen
ar gyfer cynnal a chadw. Mewn perthynas â hyn mae'n bwysig bod yn realistig ynghylch effaith
blynyddoedd o lymder a thoriadau gorfodol. Mae pob sefydliad yn ymdrechu i barhau i weithredu
er gwaethaf amodau anffafriol, yn yr achos hwn gostyngiad mewn adnoddau. Felly mae nyrsys y
GIG yn aml yn gweithio goramser di-dâl ac mae amserlenni cynnal a chadw yn cael eu hymestyn.
Mae angen cynnal a chadw'r rhwydwaith draenio yn Fairbourne fel mater o drefn. Er mwyn sicrhau
bod hyn yn cael ei wneud yn gost effeithiol, opsiwn i'w ystyried yw is-gontractio gwaith cynnal a
chadw arferol i gontractwr o fewn ardal Fairbourne/Arthog gyda throsolwg gan y Cyngor Cymuned.
Byddai hyn yn dileu gorbenion fel cludiant i'r safle a dylai sicrhau ymateb cyflym i broblemau wrth
iddynt godi - arbediad cost ynddo'i hun.
I gael dealltwriaeth fanylach o'r amserlen, cyfeiriwch at yr adroddiad 'Amddiffyn pentref
Fairbourne rhag llifogydd' tudalennau 52-53 'Monitro a chynnal a chadw yn y cyfnod hyd at y
flwyddyn 2065 a thu hwnt'
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To
All Local Authority Chief Executives
All Local Planning Authority Heads of Planning
23 November 2021

Dear colleagues

Technical Advice Note (TAN) 15: Development, flooding and coastal erosion
Flooding is the clearest evidence of the impact of climate change on Wales. The threat is already
present and will increase in both severity and frequency, with a predicted sea level rise of

approximately 1.11metres and an increase in rainfall intensity causing increased peak river flows of
between 20% and 30% by 2120. In response to climate change the Welsh Government and many
local authorities have declared climate change emergencies.
Given the immediate and serious challenges posed by the climate emergency, a ’business as usual’
approach to delivering for our communities and economy is no longer a viable option. Taking
meaningful action to address climate change will mean taking difficult and sometimes unpopular
decisions. For anyone who remains unconvinced, the COP26 summit has demonstrated the
severity of the worldwide situation, and the need for practical actions to mitigate the impacts of
climate change and adapt to its inevitable consequences.
The planning system is at the forefront of responding to the climate emergency and ensuring the
well-being of current and future generations. The decisions local planning authorities make today
will have a profound effect on how we adapt to climate change now and in the future. To ensure
the planning system plays a full part in adaptation to climate change a new version of TAN 15 was
made available on 28 September 2021, in advance of its coming into effect and formal publication
on 1 December. The new TAN 15 is accompanied by the Flood Map for Planning, which builds on
the Flood Risk Assessment Wales map and includes allowances for climate change. On their
publication, they will replace the 2004 version of TAN 15 and the Development Advice Map (which
does not include climate change allowances), as well as Technical Advice Note 14: Coastal
Planning.
TAN 15 and the Flood Map for Planning take us in the right direction, towards a more resilient
society and economy. It is particularly important that we protect homes from flooding, when we
know the devastating impact it can have on health and well-being. This Government is committed
to protecting more than 45,000 homes at risk of flooding this term, while planning policy and
decisions will determine whether or not new homes are placed in areas at risk of flooding. The
Flood Map for Planning represents a markedly different context for planning decisions compared
to the existing framework which must inform the planning system. The new TAN has the potential
to impact on a variety of development schemes at different stages of the planning process. These
include flood defence schemes whose funding is reliant on gaining planning permission this
financial year, and projects that support town centres to recover from the Covid-19 pandemic.
To enable local planning authorities to consider fully the impact of the climate change projections
on their respective areas, I am suspending the coming into force of the new TAN 15 and Flood
Map for Planning until 1st June 2023. The existing TAN 15, published in 2004, and the
Development Advice Map will continue in the meantime as the framework for assessing flood risk.
Policy 8 of Future Wales – the national plan 2040 provides the context for local authorities to
consider the impact of flooding on national and regional growth areas and devise appropriate
mitigation strategies. It is imperative that local planning authorities use the suspension to develop
a more detailed understanding of the consequences of flooding, and therefore I require every
local planning authority to complete work to review, within the next 12 months, the Strategic
Flood Consequences Assessments (SFCAs) for their area, either individually or on a regional
basis. I also require each local authority, working in partnership with other flood risk management
authorities where appropriate to identify a pipeline of priority flood risk management schemes to
address flood risk and vulnerability, as well as an assessment and specific assurances on the
effective delivery of SuDS Approval Body functions. This work must be informed by the Flood Map

for Planning and a full range of climate change projections to provide a finer grain assessment of
the consequences of flooding, identify appropriate mitigations and to refine the Flood Map
through the map challenge process. I will be setting in place a mechanism by which progress on
the review of SFCAs is monitored within the timeframe set out above. There will be no further
extension to the coming into force date for the TAN beyond June 2023 and, to be clear the new
Flood Map for Planning will form the basis of the TAN at that time.
The outcome of this work should be that every local authority considers options and identifies its
preferred ways to adapt to increased flood risks caused by climate change. In addition to the
potential need for flood management schemes to which I refer above, local authorities may need
to consider relocation of infrastructure, site specific resilience measures or new green
infrastructure
The Chief Planner and Deputy Director of Water, Flood and Coal Tip Safety will be writing to you
again shortly, setting out the procedural implications of this letter in the context of development
plan, development management processes, and flood risk management delivery.
Yours sincerely
Julie James AS/MS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd Minister for Climate Change

3:- Nodyn Cynghori Technegol 15 Adran 13.
13.1 Improving the resilience of communities at risk of flooding now and under potential climate
change scenarios is a priority for planning authorities. Design considerations will be a key
factor when determining whether development is acceptable in flood risk areas. The most
effective solutions will combine both site-level and property-level resilience measures.
Strategic and detailed Flood Consequences Assessments should provide advice on which
measures offer the best and most appropriate protection from flooding.
13.2 Planning and building regulations have a complementary role in flood management and the
use of flood mitigation and damage resistant measures will be required as part of ensuring
the consequences of flooding are acceptable. Any new development in Zones 2 and 3 and
the TAN 15 Defended Zones must have resilience to flood built-in at site and property level.
13.3 At the property-level, the aim should be to minimise the amount of water that can enter a
property using resistance measures, and limit the damage caused if water does enter using
resilience measures. Simple design features, such as raising floor levels, while ensuring that
inclusive access is maintained, or keeping electrical circuits above levels likely to be affected
by flooding, can enable buildings to resist and cope with flooding better. The use of
appropriate materials will also improve the resilience of a development, for example by
avoiding the use of carpets in ground floor areas.

13.4 Higher density and mixed use developments can offer greater potential for resilient design.
For instance, ground floor areas may be able to accommodate less vulnerable elements of
the development, such as commercial uses, provided that highly vulnerable uses on upper
floors have satisfactory access and egress arrangements in the event of flooding, and
providing the whole building meets the relevant tests in sections 10 and 11.
13.5 Site-level resistance and resilience measures should have the twin aim of reducing the
amount of flood water that can enter the site and effectively managing any water that does
reach the site so it does not impact on households and other occupiers/users. The latter
element is known as ‘designing for exceedance’. It can involve using green infrastructure,
highways and pavements to channel and redirect water, and using open spaces or car parks
to temporarily store excess water. The integration of sustainable drainage systems (SuDS)
into developments is an opportunity to achieve multiple positive outcomes, by combining
crucial drainage and flood defence assets with green infrastructure and high quality public
realm.
Advice on incorporating resistance and resilience into development through design is
available from the Construction Industry Research and Information Association (CIRIA),
including a Code of Practice and Guidance for Property Flood Resilience.15
New or improved flood defence infrastructure
13.6 The Welsh Government and Risk Management Authorities invest significant amounts of
public money to upgrade and provide new flood defence infrastructure every year. This
investment seeks to provide existing homes, communities and businesses with better
protection from flooding. New flood defence infrastructure is only intended to protect
existing places and communities that are already at risk of flooding. Constructing new
defence infrastructure to enable new development is not acceptable as it removes valuable
flood storage areas and places more households and businesses at risk of flooding. New
development may, in principle, be located in areas where existing flood defence
infrastructure has been strengthened to the extent that it becomes a TAN 15 Defended Zone
(see Figure 2).
13.7 The use of natural flood management schemes is a key priority to deliver more natural
means of providing protection from flooding.16 There will however be circumstances where
Risk Management Authorities are justified in proposing new or improved engineered flood
defences to better protect existing communities from flooding and the effects of flooding.
13.8 Flood defence infrastructure will normally have the effect of diverting water away from a
development, which can lead to increasing the risk of flooding elsewhere. Full and careful
consideration of the benefits and detrimental impacts, both on and off site (sometimes
beyond the boundaries of a local authority), must be undertaken when new or improved
flood defence infrastructure is proposed. Planning authorities must be satisfied the benefits
to the protected area clearly outweigh any negative effects elsewhere.
13.9 The provision of compensatory floodplain is an effective way of avoiding detrimental impacts
elsewhere, but is not always a feasible option. Increasing the risk or severity of flooding
elsewhere may be acceptable where the impact is on undeveloped or unoccupied land. If the
affected land is existing functional floodplain the benefit of strengthening flood protection to
residential properties will normally outweigh the negative impact of more intense flooding

on the floodplain. Where flood defence infrastructure would lead to an increase in risk to
properties already in flood risk areas, the Flood Consequences Assessment will inform the
planning authority’s decision. Planning authorities should carefully consider whether the
increased risk under different flood scenarios is reasonable and tolerable, using the guidance
set out in section 11. If detriment to third party land is to be accepted all affected
landowners must be informed. This will enable them to provide their views and, separate to
the planning process, enable them to potentially negotiate compensation.
13.10 New or improved flood defence infrastructure should not cause properties located
elsewhere currently at little or no risk (Zone 1) to be put at risk of flooding (Zone 2 or
Zone 3).
13.11 Investment in new or improved flood defences should seek to achieve wider social,
economic and environmental benefits, such as carbon storage, recreation, biodiversity
improvements and social wellbeing. These will enable Risk Management Authorities to
demonstrate delivery against their well-being goals, and duties under the Environment
(Wales) Act 2016. Investments in flood defence infrastructure may deliver greater overall
value when combined with other investment, for example in active travel infrastructure,
public realm improvements or regeneration schemes.

