Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Caernarfon Royal Town Council
Cyngor/Council

Rhif/Number

Manylion/Particulars

Cytuno/Agree

1. C17/0992/14/LL
Ymestyn y ffenestr gromen presennol
Yn nhu blaen yr eiddo/Extend existing
Dormer window at front of property

Anghytuno/Disagree

Cytuno / Agree

15 Bryn Hyfryd, Caernarfon
**********************************************************
2. C17/0981/14/LL
Newid defnydd swyddfeydd yn dy annedd/
Change of use of offices into dwelling house

Cytuno / Agree

Bryn Afon, Rhes Segontium, Caernarfon

3. C27/1019/14/LL
Estyniad rhannol deulawr a rhannol
unllawr yng nghefn yr eiddo/Part 2
storey and part single storey extension at
rear of property

Cytuno / Agree

14 Cae Berllan, Caernarfon

******************************************************************
4. C17/0996/14/LL
- gweler ymateb isod
Adeiladu tŷ 4 lloft, modurdy dwbl,
mynedfa newydd, mannau parcio a
throi ynghyd a thorri coeden a
gorchymyn coed arni a tocio coeden arall/
Erection of a 4 bedroomed dwelling, double garage,
new access, parking and turning access
together with felling a tree subject to
preservation order and pruning another tree
Tir ger /Land by Tŷ Canol, Ffordd Bangor, Caernarfon
***************************************************************
1

Cefnogi mewn egwyddor ond nodir y sylwadau isod: agree in principle
*Maint y ty braidd yn fawr, yn sicr dylai ystyried a lleihau y 'ridge height'
*Buasai lleoli y ty yn bellach o'r lon, tua 35m yn lle 25m yn well. Byddai hyn yn
lleihau yr impact o'r lon, a tai cyfagos
*Parthed ail ddefnyddio cerrig a creu y mynedfa newydd, ond y teimlad yw fydd y
garej yn edrych yn fler ac allan o le. Oes modd i'w ail leoli tu ol i'r 'boundary
wall' yn rhywle, yn hytrach na bod yn rhan o'r wal
*Gwerthfawrogwn bod yna banel solar drws nesa i'r safle, ond oes rhaid cael rhai
yn fan hyn
*Angen cynlluniau gwell ar gyfer dyluniad y garej
*Oes angen cymaint o le parcio ar gyfer y ty? Llwyth o hardstanding rhwng y ty
a'r lon
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