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Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Bella 2014 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af en række henvendelser vedrørende 

forhold hos foreningen TV Bella indledt et tilsyn med foreningen. 

Henvendelserne omhandler bl.a. beskyldninger om, at foreningen i forskellige 

sammenhænge skulle have afgivet urigtige oplysninger om foreningens 

bestyrelsesmæssige sammensætning, herunder at foreningen skulle have 

gjort brug af falske underskrifter i forbindelse med afrapportering for 

anvendelse af driftstilskudsmidler til lokal-tv i 2018 og 2019.  

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at 

der straks skal ske fuld og endelig inddragelse af TV Bellas programtilladelse 

til henholdsvis ikkekommercielt tv i MUX 1 og ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. Radio- og tv-nævnet har ved sin afgørelse bl.a. lagt 

vægt på, at foreningen har opnået programtilladelse til ikkekommercielt tv 

i MUX 1, driftstilskud til lokalradio- og tv samt godkendelse af 

afrapporteringer for driftstilskud i 2018 og 2019 ved at have afgivet urigtige 

oplysninger om foreningens bestyrelsesmæssige sammensætning.    

Radio- og tv-nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at tilbageholdte 

driftstilskudsmidler til ikkekommercielt tv i MUX 1 svarende til 

320.999,78 kr. for perioden 1. juli til 31. december 2020 bortfalder. 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv- nævnet udstedte den 11. marts 2014 programtilladelse til 

ikkekommercielt tv i MUX 1 til foreningen TV Bella 2014 (herefter TV 

Bella). Nævnet udstedte endvidere den 30. juni 2017 en 

programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder til foreningen under 

radiostationen ”Radio Bella”. 

Eftersom programtilladelsen til MUX 1 udløb den 31. december 2019, 

indsendte TV Bella den 10. juni 2019 på ny en ansøgning til Radio- og 

tv-nævnet om tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1. Ansøgningen var 

underskrevet på tro- og love om oplysningernes rigtighed. Af 
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ansøgningen fremgår det, at foreningens bestyrelse består af: Dzenana 

Secic Colo, Ensur Colo, Bjarne P. Nielsen, Celestin Marc Dubin samt Bo 

Lillesøe. På baggrund af denne ansøgning udstedte Nævnet den 9. januar 

2020 programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokal-tv-

virksomhed til foreningen.  

I perioden fra 2014 og frem til nu har TV Bella endvidere årligt indsendt 

ansøgninger til Radio- og tv-nævnet om driftstilskud til radio- og tv-

virksomhed i medfør af foreningens programtilladelser samt 

underskrevne årsrapporter i forbindelse med afrapportering af 

regnskaber for MUX 1-stationer. 

Den 13. juli 2018 modtog Radio- og tv-nævnet i forlængelse heraf et 

årsregnskab fra TV Bella for regnskabsåret 2017, som den 4. juli 2018 

var underskrevet af TV Bellas bestyrelse, som efter det oplyste bestod 

af Dzenana Secic Colo, Bjarne P. Nielsen samt Ensur Colo. Dette 

årsregnskab blev godkendt af Nævnet den 28. september 2018. 

Den 4. september 2018 modtog Radio- og tv-nævnet en ansøgning om 

driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio, hvoraf det fremgik, at 

foreningens bestyrelse bestod af: Dzenana Secic Colo, Bjarne P. Nielsen 

samt Ensur Colo. Samme dag modtog Nævnet en ansøgning om 

driftstilskud til ikkekommerciel tv i MUX 1, hvoraf det fremgik, at 

foreningens bestyrelse bestod af: Dzenana Secic Colo, Ensur Colo, Laura 

Kamis Wrang og Mikie Breum. Begge ansøgninger var underskrevet på 

tro- og love om oplysningernes rigtighed. 

Den 23. juli 2019 modtog Radio- og tv-nævnet i forlængelse heraf et 

årsregnskab fra TV Bella for regnskabsåret 2018, som den 21. juli 2019 

var underskrevet af TV Bellas bestyrelse, som efter det oplyste bestod 

af Dzenana Secic Colo, Bjarne P. Nielsen samt Ensur Colo. Dette 

årsregnskab blev godkendt af Nævnet den 21. november 2019. 

Endvidere modtog Nævnet den 4. september 2019 en ansøgning om 

driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio, hvoraf det fremgik, at 

foreningens bestyrelse bestod af: Dzenana Secic Colo, Bjarne P. Nielsen 

samt Ensur Colo. Ansøgningen var underskrevet på tro- og love om 

oplysningernes rigtighed. 

Den 21. november 2019 traf Radio- og tv-nævnet afgørelse vedr. tilsyn 

med TV Bellas årsrapport for 2018. Nævnet traf afgørelse om at påtale 

foreningens manglende overholdelse af kravet om egenproduktion ved 

at have anvendt dele af det udbetalte driftstilskud i 2018 til betaling af 

Colotec I/S for produktion af TV Bellas programmer. 

Den 17. marts 2020 modtog Radio- og tv-nævnet en henvendelse fra 

ReKon Team ApS (Rekon), som anførte, at de på baggrund af et 
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tilhørsforhold til TV Bella har konstateret en række uregelmæssigheder i 

de oplysninger, som lægger til grund for Radio- og tv-nævnets afgørelse 

af 21. november 2019. 

Rekon anfører i den forbindelse, at flere af de personer, som i vedhæftede 

referater fra generalforsamlinger i henholdsvis 2018 og 2019, fremgår som 

medlemmer af foreningens bestyrelse, ikke har været 

bestyrelsesmedlemmer i de anførte perioder. Til støtte herfor vedhæfter 

Rekon udtalelser fra Mikie Breum, Laura Kamis Wrang, Bo Lillesøe og Bjarne 

P. Nielsen, hvor de anfører, at de ikke har været bestyrelsesmedlemmer i 

TV Bella i de anførte perioder. Bjarne P. Nielsen oplyser endvidere i denne 

udtalelse, at han ikke kan genkende sin underskrift på det vedhæftede 

årsregnskab for 2018. Vedhæftet er herudover et dokument dateret den 

31. januar 2018, hvori Bjarne P. Nielsen skriftligt meddeler sin udmeldelse 

af TV Bella til foreningens formand Dzenana Secic Colo. Dokumentet er 

underskrevet af begge parter.  

Radio- og tv- nævnet modtager i perioden mellem den 18. marts 2020 

og den 7. juli 2020 en række henvendelser fra ovenfor omtalte personer 

med tilknytning til foreningen TV Bella, herunder Dzenana Secic Colo, Bo 

Lillesøe, Bjarne P. Nielsen samt virksomheden Rekon. Disse 

henvendelser vedrørte bl.a. uoverensstemmelser blandt foreningens 

medlemmer om foreningens bestyrelsesmæssige sammensætning, og 

dermed hvem der retmæssigt kan tegne foreningen. 

Den 8. juli 2020 sendte Radio- og tv-nævnet et høringsbrev til TV Bella, 

hvori Nævnet oplyste foreningen om, at Nævnet havde indledt et tilsyn 

med foreningen samt udbad sig følgende oplysninger og materiale: 

Oplysninger 

- Redegørelse for den bestyrelsesmæssige sammensætning for 

foreningen.  

- Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse.  

- Bekræftelse på, at bekendtgørelse nr. 977 af 18. juni 2020 om 

ikkekommercielt tv i MUX 1 overholdes – herunder en gennemgang 

af opfyldelse af kravene til hjemmesiden jf. § 21. 

- Oplysninger om hvilke programmer udsendt i 2020, som er optaget 

uden for tilladelsesområdet, med angivelse af de enkelte 

programmers titler, sendetidspunkt, varighed, optagelsessted og 

handling. 

- Redegørelse for hvorledes TV Bellas programvirksomhed i uge 8 og 

9 i 2020 opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i bekendtgørelse 

nr. 977 af 18. juni 2020 om ikkekommercielt tv i MUX 1.  

-   
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Materiale 

- Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 8 og uge 9 

2020 med klar angivelse af de enkelte programmers titel, 

sendetidspunkt, varighed, om der er tale om lokalt indhold, samt 

oplysninger om der ydes driftstilskud til de enkelte programmer, dvs. 

2 timers selvstændig egenproduktion per uge, eller om disse er 

genudsendelser.   

- Programkopier af programmer udsendt i uge 8 og 9 i 2020, som 

Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til. Det skal fremgå klart, 

hvilke programmer der er tale om, og hvornår programmerne er 

blevet udsendt. 

 

         

 

Fristen for indsendelse af de i den ovenfor nævnte høring anførte 

oplysninger og materiale var den 17. august 2020. Den 27. juli 2020 

indsendte Dzenana Secic Colo 16 selvstændige mails, som indeholder 

overordnede betragtninger om sagens forløb samt korrespondance mellem 

Dzenana Secic Colo og henholdsvis hendes rådgiver og revisor. Radio- og 

tv-nævnet har vurderet, at disse mails ikke kunne betragtes som et 

fyldestgørende høringssvar på høringsbrev fremsendt den 8. juli 2020. 

Radio- og tv-nævnet modtog den 17. august 2020 et årsregnskab fra Bo 

Lillesøe vedrørende TV Bella for driftstilskud for 2019. Af årsregnskabet 

fremgår det, at revisor ikke kan udtrykke konklusion om årsregnskabet, 

ligesom der er anført en udgiftspost med titlen ”ikke identificerede 

udbetalinger” på 271.690 kr. 

Den 2. september 2020 modtog Radio- og tv-nævnet en mail fra Bjarne 

P. Nielsen, hvor han bl.a. oplyser følgende: ”Dzenana har misbrugt mit 

navn ved at sætte mig ind som bestyrelsesmedlem efter 31/1-2018 og 

misbrugt mit navn og i forhold til revisionsindberetning misbrugt mit 

navn og skrevet falsk underskrift.  

.  

 

 

 

 

 

  

Radio- og tv-nævnet sendte den 24. september 2020 endnu en 

supplerende høring til Dzenana Secic Colo vedr. TV Bellas 

bestyrelsesmæssige sammensætning siden 2015. I denne høring udbad 
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Nævnet sig bl.a. oplysninger om Bjarne P. Nielsens tilknytning til TV 

Bellas bestyrelse siden 2015.  

I den forbindelse gjorde Nævnet endvidere opmærksom på, at Bjarne P. 

Nielsen står anført på en række ansøgninger fra TV Bella om driftstilskud 

til programvirksomhed for radio- og tv-virksomhed samt som 

underskriver på afrapporteringer om anvendelse af driftstilskudsmidler 

for 2017 og 2018 og ansøgning om programtilladelse til MUX 1 i 2019. 

Radio- og tv-nævnet gør endvidere opmærksom på, at alle disse 

dokumenter er indsendt til Radio- og tv-nævnet efter den 31. januar 

2018, hvor Bjarne P. Nielsen efter det oplyste skulle være udtrådt af TV 

Bellas bestyrelse.  

Fristen for indsendelse af høringssvar på høringen af 24. september 2020 

vedr. TV Bellas bestyrelsesmæssige sammensætning siden 2015 var den 

8. oktober 2020. Den 2. oktober 2020 indsendte Dzenana Secic Colo en 

mail til Radio- og tv-nævnet med en redegørelse for TV Bellas bestyrelser 

siden 2015. Dzenana Secic Colo oplyser i høringsvaret, at Bjarne P. 

Nielsen i løbet af foreningens eksistens flere gange har meldt sig ind og 

ud af foreningens bestyrelse. Bjarne P. Nielsen har ifølge Dzenana Secic 

Colo foruden den udmeldelse, som han foretager sig den 31. januar 

2018, meldt sig ud af bestyrelsen i henholdsvis 2013, 2014 og 2017. 

På baggrund af ovenstående høringssvar sendte Radio- og tv-nævnet 

den 20. oktober 2020 en høring til Bjarne P. Nielsen, hvori Nævnet udbad 

sig oplysninger om, hvorvidt Bjarne P. Nielsen foruden den oplyste 

udmeldelse den 31. januar 2018 havde meldt sig ud af TV Bellas 

bestyrelse i henholdsvis 2013, 2014 og 2017. Nævnet udbad sig 

endvidere oplysninger om, hvorvidt Bjarne P. Nielsen efter udmeldelsen 

den 31. januar 2018 havde indtrådt i foreningens bestyrelse igen. 

 

 

 

 

 

 

Den 21. oktober 2020 indsendte Bjarne P. Nielsen en mail til Radio- og 

tv-nævnet, hvori han oplyser, at han ikke havde meldt sig ud af TV Bella 

i henholdsvis 2013, 2014 og 2017. Bjarne P. Nielsen oplyser endvidere, 

at han ikke har været indtrådt i foreningens bestyrelse efter sin 

udmeldelse den 31. januar 2018. 
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På baggrund af Bjarne P. Nielsens høringsvar af den 21. oktober 2020, 

sendte Radio- og tv-nævnet en mail til Dzenana Secic Colo den 29. 

oktober 2020, hvori Nævnet orienterede Dzenana Secic Colo om Bjarne 

P. Nielsens oplysninger samt udbad sig Dzenana Secic Colos eventuelle 

bemærkninger hertil. Dzenana Secic Colo indsendte den 2. november 

2020 en mail, hvor hun bemærker, at hun ikke kan genkende Bjarne P. 

Nielsens oplysninger, uden at kommentere det nærmere. 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde 17. november 2020 i henhold til § 

42, nr. 1 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1350 af 4. september 2020 (radio- og fjernsynsloven) behandlet 

sagen og skal udtale:  

Det følger af § 6, stk. 1 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om 

økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 

Kulturministeriet (driftstilskudsloven), at foreningen ledes af en 

bestyrelse, der sammensættes i henhold til foreningens vedtægter.  

Endvidere følger det af driftstilskudslovens § 6, stk. 3, at foreningen er 

ansvarlig for, at foreningens formål varetages i overensstemmelse med 

gældende lovgivning og for forvaltningen af de offentlige tilskud, samt 

at foreningen over for tilskudsyder repræsenteres af den eller de 

personer, der tegner foreningen, eller som foreningen udpeger til at 

varetage kontakten. Af bemærkningerne til § 6, stk. 3, fremgår det 

endvidere, at den foreslåede bestemmelse fastslår, at når 

tilskudsmodtager er en forening, er det foreningen som juridisk person, 

som er ansvarlig for anvendelsen af det ydede tilskud. 

Det følger endvidere af § 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 

2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1 (MUX 1-bekendtgørelsen) og § 7, 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed (lokalradiobekendtgørelsen), at programtilladelse 

kun kan udstedes til foreninger, som har som hovedformål at drive 

ikkekommerciel lokal henholdsvis radio- og fjernsynsvirksomhed.  

I tillæg hertil fremgår det af § 32, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 

december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere 

af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen), at 

foreningens årsregnskab skal være underskrevet af samtlige 

medlemmer af bestyrelsen. 

Det skal herudover bemærkes, at det i forbindelse med indsendelse af 

årsregnskaber samt ansøgninger om programtilladelse og driftstilskud til 
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Radio- og tv-nævnet bliver pålagt ansøgere at underskrive en tro- og 

love-erklæring, der bekræfter korrektheden af de indsendte oplysninger. 

Radio- og tv-nævnet konstaterer i forlængelse heraf, at det forhold, at 

det kun er foreninger, der kan opnå programtilladelse til MUX 1 og 

lokalradiovirksomhed, gør, at det i særlig grad påhviler 

tilladelseshaverne at indsende korrekte og fyldestgørende oplysninger 

om bestyrelsens sammensætning, da Radio- og tv-nævnet på den måde 

kan sikre sig, at tilladelseshaver i praksis fungerer som en forening.  

Radio- og tv-nævnet skal i den forbindelse fremhæve, at Bjarne P. Nielsen 

har oplyst, at han ikke har underskrevet TV Bellas årsregnskab i 2017 og 

2018 på trods af, at hans navn står med underskrift på de årsregnskaber, 

som foreningen har indsendt til Nævnet i forbindelse med afrapportering 

for anvendelse af driftstilskudsmidlerne.      

 

 Radio- og tv-nævnet finder 

i den forbindelse, at TV Bella repræsenteret af Dzenana Secic Colo ikke 

ved de modtagne bemærkninger hertil har godtgjort, at der er tale om 

Bjarne P. Nielsens underskrift. Det forhold, at Dzenana Secic Colo ikke kan 

genkende Bjarne P. Nielsens udlægning af, at han skulle være udtrådt af 

TV Bellas bestyrelse, kan ikke føre til en ændret vurdering henset til, at 

Dzenana Secic Colo ikke uddyber nærmere, hvorfor hun ikke kan 

genkende Bjarne P. Nielsens udlægning. Radio- og tv-nævnet bemærker 

tillige, at også Mikie Breum, Laura Kamis Wrang og Bo Lillesøe har oplyst, 

at de ikke har været bestyrelsesmedlemmer i TV Bella i de perioder, som 

er oplyst af TV Bella. 

Radio- og tv-nævnet finder på den baggrund, at der har foreligget 

uoverensstemmende oplysninger, og at det ikke overfor nævnet er 

godtgjort, at de oplysninger, som nævnet har modtaget fra TV Bella i 

forbindelse med de forskellige orienteringer og ansøgninger har været i 

overensstemmelse med de faktiske forhold. Nævnet finder ikke, at det 

er godtgjort, at der skulle være tale om undskyldelige forhold eller fejl. 

Nævnet kan således ikke lægge til grund, at nævnet har fået meddelt 

korrekte oplysninger. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på 

oplysningerne fra Mikie Breum, Laura Kamis Wrang og Bo Lillesø. 

Nævnet lægger i den forbindelse endvidere vægt på  det forhold, at 

Bjarne P. Nielsen står anført som bestyrelsesmedlem hos foreningen TV 

Bella i forbindelse med ansøgning om programtilladelse til MUX 1 af den 

10. juni 2019 trods sin forklaring om, at han ikke på daværende 

tidspunkt var medlem af bestyrelsen, samt at  Bjarne P. Nielsens navn 

også har fremgået i forbindelse med indsendelse af foreningens 

årsregnskaber for tilskudsårene 2017 og 2018 henholdsvis den 13. juli 

2018 og den 23. juli 2019 samt ved ansøgning om driftstilskud til 

lokalradio henholdsvis den 4. september 2018 og den 4. september 

2019.  
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Radio- og tv-nævnet finder derfor ud fra en samlet betragtning af sagens 

forhold, at TV Bella på ansøgningstidspunktet for programtilladelse til 

MUX 1 indsendte urigtige oplysninger om bestyrelsens sammensætning, 

ligesom foreningen både i forbindelse med indsendelse af årsregnskab 

den 13. juli 2018 og 23. juli 2019 og ved erklæring på tro og love om 

oplysningernes korrekthed i forbindelse med ansøgning om driftstilskud 

til lokalradio henholdsvis den 4. september 2018 og 4. september 2019, 

har indsendt urigtige oplysninger om bestyrelsens sammensætning. 

Radio- og tv-nævnet skal endvidere bemærke, at TV Bellas 

programtilladelse udstedt den 9. januar 2020 blev tildelt efter et udbud, 

hvor Radio- og tv-nævnet kun havde mulighed for at udstede tilladelser 

til 11 ud af 18 ansøgere i Region Hovedstaden, hvormed der var 

konkurrence i regionen. 

Det følger i den forbindelse af § 20, stk. 2, nr. 2, i MUX 1-bekendtgørelsen, 

at ansøgning om programtilladelse skal indeholde oplysninger om 

dokumentation for foreningens stiftelse, herunder oplysninger om 

bestyrelsens sammensætning, bestyrelsesmedlemmernes bopæl, 

vedtægter, regler for tegningsberettigelse m.v.  

Det følger desuden af MUX 1-bekendtgørelsen, jf. § 24, og 

lokalradiobekendtgørelsen, jf. § 19, at Radio- og tv-nævnet fører tilsyn 

med udøvelsen af programvirksomheden, herunder med anvendelsen af 

tilskudsmidler til foreningerne. 

Det fremgår herudover af § 26 i lokalradiobekendtgørelsen, at Radio- og 

tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse 

af tilskud. I den forbindelse beslutter Nævnet, hvilke oplysninger m.v. 

indehavere af tilladelser til programvirksomhed skal indsende i 

forbindelse med ansøgninger. Det er i den sammenhæng besluttet, at 

ansøgere om driftstilskud skal indsende oplysninger om foreningens 

bestyrelse. 

Derudover følger det af radio- og fjernsynslovens § 39, stk. 4, at radio- 

og tv-foretagender, øvrige medietjenesteudbydere og udbydere af 

videodelingsplatformstjenester, der er omfattet af Radio- og tv-nævnets 

virksomhed, er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere 

de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af 

nævnet.  

I forlængelse heraf følger det af radio- og fjernsynsloven, jf. § 50, stk. 

1, nr. 1, at Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse 

midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren overtræder loven eller 

bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller 

overtrædelser er ofte gentagne. 

Ud fra en samlet betragtning af sagens omstændigheder og forhold 

finder Radio- og tv-nævnet, at TV Bella groft har overtrådt sin 
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oplysningspligt i forbindelse med afgivelse af oplysninger til Radio- og 

tv-nævnet, jf. MUX 1-bekendtgørelsens § 20, stk. 2, nr. 2, 

lokalradiobekendtgørelsens § 26, driftstilskudsbekendtgørelsens § 32, 

stk. 2, samt radio- og fjernsynslovens § 39, stk. 4, som i den konkrete 

sag kan begrunde en inddragelse af TV Bellas programtilladelse jf. § 50, 

stk. 1, nr. 1, i radio- og fjernsynsloven 

Radio- og tv-nævnet finder endvidere, at TV Bella, herunder personerne 

tilknyttet TV Bella, ikke kan siges at have en berettiget forventning om, 

at foreningen kunne have opnået programtilladelse samt driftstilskud 

ved udbuddet af programtilladelse til MUX 1 i 2019, selv hvis foreningen 

havde haft mulighed for at korrigere de urigtige oplysninger henset til at 

Radio- og tv-nævnet finder, at afgivelsen af de urigtige oplysninger ikke 

kan tilskrives undskyldelige fejl.  

Endvidere finder Radio- og tv-nævnet, at det ikke kan føre til en ændret 

vurdering, at en eventuel ny bestyrelse ønsker at drive TV Bella videre 

på baggrund af ovenstående forhold.  

Radio- og tv-nævnet finder således samlet set, at foreningen TV Bella 

kan siges at have opnået sin programtilladelse til ikkekommercielt tv i 

MUX 1 af 9. januar 2020, driftstilskud til lokalradiovirksomhed i 2018 og 

2019 udbetalt henholdsvis den 10. januar 2018 og den 15. januar 2019, 

samt godkendelse af foreningens årsregnskab for 2017 og 2018 

henholdsvis den 28. september 2018 og den 21. november 2019 på et 

urigtigt grundlag, da det med en vis sandsynlighed ville kunne have ført 

til et andet udfald af sagerne, såfremt Nævnet var blevet gjort bekendt 

med de oplysninger, som Nævnet nu er bekendt med. 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet inddrager straks TV Bellas programtilladelse til 

ikkekommercielt tv i MUX 1 og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

fuldt og endeligt i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1 i lovbekendtgørelse nr. 

1350 af 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. § 20, 

stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om 

ikkekommercielt tv i MUX 1, § 26 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. 

december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, § 32, stk. 2 i 

bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 

administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 

Kulturministeriet, samt § 39, stk. 4 i lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. 

september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed. 

Endvidere bortfalder 2. rate af foreningens driftstilskud for 2020 svarende 

til 320.999,78 kr., som endnu ikke er udbetalt til foreningen, jf. § 13, stk. 
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1, nr. 1 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og 

administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Radio- og tv-nævnet skal bemærke, at Nævnet den 17. august 2020 har 

modtaget et årsregnskab vedrørende TV Bella. Nævnet er ved at se 

nærmere på dette. 

Radio- og tv-nævnet skal endvidere bemærke, at et afgørelsesudkast 

forinden nærværende afgørelse har været sendt i høring hos TV Bella. 

Imidlertid har de indkomne kommentarer til afgørelsesudkastet ikke 

givet anledning til, at Nævnet ændrer sin vurdering af sagens forhold. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 




