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ARKEN  
Skovvej 100 
2635 Ishøj 
ATT: Dorthe Juul Rugaard 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/01407-9 
Ref. Christina Hattesen-
Hangård 
20-05-2020 
 

Afgørelse vedr. opsætning af 4 kunstværker inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 43a og 43b 
Tranegilde By, Ishøj, Skovvej 52-54, Køge Bugt Strand Park, i Ishøj 
Kommune 
 
Ansøgning 
ARKEN har søgt om dispensation til placering af 4 midlertidige kunstværker på 
matrikel 43a og 43b Tranegilde By, Ishøj, Skovvej 52-54, Køge Bugt Strand Park i 
Ishøj Kommune.  Alle kunstværkerne er placeret inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Værkerne ønskes opsat henholdsvis i periode fra 18. juni 
2020 frem til 18. juni 2030. og i perioden fra 1. september 2020 frem til den 1. 
september 2030. 
 
Afgørelser 
Dispensation 
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 
15, stk. 1, til følgende kunstværk:  

- Karolin Schwab, My Floating Home, 2020 Der gives dispensation for en 
tiårig periode. 

 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelsen. Andre tilladelser efter anden 
lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb – se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes før klagesagen er afgjort, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

- Kunstværket skal fjernes og området fuldstændig reetableres umiddelbart 
og seneste 1 måned efter udløbet af den dispenserede periode. 

http://www.kyst.dk/
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- Skiltet, som opsættes i forbindelse med kunstværket, skal nedtages 
samtidig med kunstværket, da skiltet alene er tilladt i medfør af 
kunstværkets eksistens. 

 
Afslag 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation  i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15 til følgende kunstværker: 

- Dan Graham, 2-Way Mirror and Punched Aluminium Solid Triangle, 1996 
- Ai Weiwei, Arch, 2017 
- Ugo Rondinone. Where Do We Go From Here?, 1999 

 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
ARKEN er beliggende på matr. nr. 43b, Tranegilde By, Ishøj, og er opført som en 
bygning på lejet grund. ARKEN har brugsretten til et område omkring bygningen. 
Grunden ejes af Strandparken I/S, der er et interessentskab bestående af flere 
kommuner. Rundt om matrikel 43b findes matrikel 43a, hvor de midlertidige 
værker ønskes placeret. 
 
Kystdirektoratet har den 27. februar 2018 udarbejdet en forhåndstilkendegivelse i 
forbindelse med opstilling af kunstværker inden for strandbeskyttelseslinjen på 
matr. nr. 43a og 43b Tranegilde By, Ishøj. I forhåndstilkendegivelsen deles 
området op i 6 delområder, hvoraf de 4 delområder er defineret i lokalplanen 
(Lokalplan 1.67, ARKEN – Kunstens Ø). For hvert område er der oplistet nogle 
retningslinjer for eventuelle kunstværker: 
Delområde I: Parkeringsområder  
Delområde II: Vandområder  
Delområde III: Landskabsområder  
Delområde IV: Naturområder  
Delområde V: Strandområde  
Delområde VI: Bynært landskab 
 
Trods forhåndstilkendegivelsen kan det ikke forventes, at der opnås dispensation 
til nye kunstværker, selvom de opfylder de givne retningslinjer. Dette kan 
eksempelvis være hvis, at den samlede mængede af kunstværker overskrider, hvad 
naturen på det pågældende sted kan bære, eller hviskunstværkets udformning set i 
forhold til omgivelserne er for dominerende i landskabet. 
 
Arken og området omkring er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Se figur 1. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Ortofoto 2019 forår. Den røde prik markerer arken. Det orange skraverede markerer 
det strandbeskyttede areal. De sorte streger markerer vejledende matrikelskel. 
 
ARKEN har den 13. marts 2020 indsendt en ansøgning om opstilling af 3 
kunstværker i forbindelse med åbningen af deres årlige udendørsudstilling ”Kunst 

i Sollys”. Det er sjette gang, at ARKEN afholder udstillingen ”Kunst i Sollys”. 

Derudover har Arken søgt om at opstille et kunstværk i forbindelse med deres 
skulpturpark.  
 
Kunstværker i forbindelse med udendørsudstillingen ”Kunst i Sollyset” 
Karolin Schwab, My Floating Home, 2020  
Værket ønskes placeret i delområde II, vandområde. Se bilag 1.  
Ifølge forhåndstilkendegivelse er der mulighed for i dette område, at opsætte 
skulpturer i materialer og farver, der falder ind i eller går i dialog med landskabets 
egne materialer (fx. træ, sten, metal, beton, plantemateriale, plast) og dimensioner 
(vejledende op til hxbxl: 5x10x13 meter). Skulpturer og/eller værker der går i 
samspil med vandet. 
 
Karolin Schwabs værk består af en spinkel stål konstruktion, der er malet orange. 
Den spinkle stålkonstruktion skal fremstå som en rumlig ”tegning” af et hus, der 

stikker op af vandet i lagunen. Værket har en højde på 3,8 meter, med en længde 
på 3 meter og en bredde på 2 meter. Se figur 2.  
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Fig. 2. Installationsbillede fra træmodellen i forbindelse med prøveopsætning i Ebeltoft i 
2020. Billedet er fra ansøgningen.  
     
Værket ønskes placeret i lagunen, således at de fire hjørnestolper rejser sig op 
gennem vandoverfladsen.  
Stålkonstruktionen skal ”tegne” sig som tynde streger i luften, der angiver en 

bygningsenkle form uden at hindre udsynet til det omgivende landskab.  
 
Kunstneren ønsker med værket at tematiserer vor tids nomadiske livsvilkår og 
følelsen af at forlade sit hjem, bevæge sig videre i livet eller være på gyngende 
grund. Følgende fremgår af ansøgningen: ”Den høje kulturelle diversitet i Ishøj, 

hvor et stort antal forskellige etniciteter har bosat sig, skaber en aktuel genklang 
i det flyvende hjem. På denne måde inviterer værket borgere i Strandparken til 
refleksion over egne og andres livsvilkår.” 
 
Ai Weiwei, Arch, 2017 
Værket ønskes placeret i delområde III, landskabsområde. Se bilag 1.  
Ifølge forhåndstilkendegivelse er der mulighed for i dette område, at opsætte 
skulpturer i materialer og farver, der falder ind i eller går i dialog med landskabets 
egne materialer (fx. træ, sten, metal, beton, plantemateriale, plast) og dimensioner 
(vejledende op til hxbxl: 8x9x9 meter), da facadeværker kan fylde hele facaden. 
 
Ai Weiweis kunstværk består af tremmekonstruktion formet som den negative 
form af en triumfbues indre med en midterpassage, formet som et tæt 
sammenslynget par. Konstruktionen skal udføres i galvaniseret stål og rustfrit stål 
og ønskes placeret på Holmen. Værket har en højde på 11,2 meter, med en længde 
på 6,4 meter og en bredde på 3,1 meter. Se figur 3. 
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Installationsbillede fra Washington Square Park i New York City i 2017. 
 
Værket ønsker at invitere børn og voksne til at bevæge sig gennem passagen og 
derigennem opleve et skærpet fokus på relationen mellem egen krop og de 
vidtstrakte omgivelser. Ved at gå igennem passagen, vil man kunne se sig selv 
spejlet i hulrummets blanke overflade.  
 
Ansøger oplyser at værket skal give et nyt blik på landskabet omkring ARKEN, 
samtidig med at den indbyder til refleksion over magt, frihed og længsel. Dertil er 
det ansøgers vurdering at værket med den luftige og gennemsigtige 
tremmekonstruktion vil falde naturligt og smukt ind i landskabet, samtidig med at 
kunstværket med sin 11,2 meters højde vil stå i harmonisk forhold til 
museumsbygningens højde på 18 meter.  
 
Dan Graham, 2-Way Mirror and Punched Aluminium Solid Triangle, 1996 
Værket ønskes placeret i delområde IV, naturområde. Se bilag 1.  
Ifølge forhåndstilkendegivelse er der mulighed for i dette område, at opsætte 
skulpturer i materialer og farver, der falder ind i eller går i dialog med landskabets 
egne materialer (fx. træ, sten, metal, beton, plantemateriale, plast) og dimensioner 
(vejledende op til hxbxl: 5x18x18 meter). Skulpturer 
og/eller værker der går i samspil med vandet og lagunen.  
 
Dan Grahams installation består af en åben, trekantet pavillon uden tag i 
aluminium og med tovejs-glas på siderne. Når de besøgende går ind i pavillonen, 
møder man sit eget spejlbillede, samtidig med at man kan betragte verden udenfor 
uden at de, der befinder sig uden for, kan se ind. 
Installationen har en højde på 2,4 meter, med en lænden på 4,0 meter og en 
bredde på 3,4 meter. Se figur 4.  
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Fig. 4. Installationsbillede fra ARKEN Museum for Moderne Kunst i 2014. 
 
Af ansøgningen fremgår følgende: ”Oplevelsen inviterer os til at reflektere over 

vores forhold til omgivelserne, os selv og vores medmennesker. Der opstår et 
fællesskab mellem beskuerne, og sådan gør Graham os bevidste om, at oplevelsen 
af både landskabet og kunsten er noget, vi deler med andre i et fælles rum”.  
 
Kunstværket i forbindelse med skulpturparken 
Ugo Rondinone. Where Do We Go From Here?, 1999 
Værket ønskes placeret i delområde III, landskabsområde. Se bilag 1.  
Ifølge forhåndstilkendegivelse er der mulighed for i dette område, at opsætte 
skulpturer i materialer og farver, der falder ind i eller går i dialog med landskabets 
egne materialer (fx. træ, sten, metal, beton, plantemateriale, plast) og dimensioner 
(vejledende op til hxbxl: 8x9x9 meter), da facadeværker kan fylde hele facaden. 
 
Ugo Rondinones installation udføres i neon, plexiglas, gennemsigtig film og 
aluminium og tager form som en regnbue med teksten ”Where do we go frem 

here?”. Værket installeres på et stillads og med en timer, så neonlyset aktiveres 

efter mørkets frembrud i museets åbningstid (indtil kl 17 fra tirsdag til søndag og 
indtil kl 21 onsdag). Værket vil have en højde på 6,3 meter, med en længde på 11,5 
meter og en brede på 0,1 meter. Se figur 5. 
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Fig. 4. Installationsbillede fra Istanbul Biennalen i 2017. 
 
Af ansøgningen fremgår det at kunstværket peger på fremtiden, det uvisse og de 
mange beslutninger, som præger hvert enkelte menneskes liv. Dertil fremgår 
følgende: ”Tydelig og klar i sit udsagn vil udsagnet stå frem for museets gæster 
og andre, der færdes i landskabet omkring museet, som en håbefuld og positiv 
besked der lægger op til fordybelse og refleksion.  
 
Ejendommen er beliggende 6,8 km fra Natura 2000-område nr. 143 Vestamager 
og havet syd for (habitatområde nr. 127 Vestamager og havet syd for, 
fuglebeskyttelsesområde nr. 111 Vestamager og havet syd for, jf. bekendtgørelse nr. 
1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter. 
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Det omhandlede område er beliggende inden for hhv. lokalplan 1.67, ARKEN – 
Kunstens Ø og byplanvedtægt 20, Strandparken. 2 af kunstværkerne mv. er 
desuden umiddelbart beliggende inden for søbeskyttelseslinjen. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.   
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter, foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 
2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende 
område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
 
Dispensation 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at det omhandlende kunstværk med 
videre er offentlig tilgængeligt, da det befinder sig uden for selve ARKEN, hvorfor 
der ikke skal betales entré, men derimod er fri adgang for offentligheden. 
 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet vurderer, at Karolin Schwabs kunstværk ”Floating Home” er 
inden for rammerne af det beskrevne delområde II i forhåndstilkendegivelsen af 
27. februar 2018. 
 
Kystdirektoratet lægger vægt på, at kunstværket opfylder rammerne i 
forhåndstilkendegivelsen. 
 
Kystdirektoratet har vurderet, at der er tale om et særligt tilfælde, som der kan 
dispenseres til. Der er lagt vægt på, at værket alene opstilles for en tidsbegrænset 
periode, hvor efter værket bliver fjernet, at der er fri offentlig adgang til værket, og 
at værket er placeret i umiddelbar tilknytning til Kunstens Ø, som fremstår som et 
meget kultiveret område.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering at med kunstværet udformning og med 
placeringen i lagunen vil have en beskeden påvirkning af det øvrige landskab.   
 
Opsætning af mindre skilt i tilknytning til kunstværket med navn, årstal, 
forklaring osv.: 
Der er jf. ovenstående givet dispensation til kunstværket, og da det efter ARKENs 
vurdering kan være nødvendigt med et forklarende skilt til kunstværket, gives der 
hermed dispensation til dette. Der er tale om et mindre skilt, som har en minimal 
landskabelig påvirkning. Skiltet skal fjernes, når kunstværket tages ned. 
 
Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at der er tale om et helt særligt tilfælde, som 
kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Afslag  
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Kystdirektorat finder, at en dispensation til det samlede antal ansøgte kunstværker 
vil overskride den mængde kunstværker området kan bære. Det samlede antal 
værker vil virke for dominerende i området og dermed have en for stor påvirkning 
af kystlandskabet. 
 
Ai Weiwei, Arch, 2017 
Kystdirektoratet finder endvidere ikke, at kunstværket ”Arch” er inden for 
rammerne af det beskrevne delområde III i forhåndstilkendegivelsen af 27. februar 
2018. 
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Kystdirektoratet lægger vægt på, at kunstværket ikke opfylder rammerne i 
forhåndstilkendegivelsen. 
 
Kystdirektoratet vurderer at der er tale om et kunstværk, der vil fremstå 
dominerende i landskabet med sin betydelig størrelse og blanke overfalde. Det er 
Kystdirektoratets vurdering at værket vil påvirke landskabet væsentligt. Det 
forhold, at det oplyses at kunstværket med sin 11,2 meters højde vil stå i 
harmonisk forhold til museumsbygningens højde på 18 meter, kan ikke alene føre 
til et andet resultat.  
 
Dan Graham, 2-Way Mirror and Punched Aluminium Solid Triangle, 1996 
Kystdirektoratet finder ikke, at kunstværket ” 2-Way Mirror and Punched 
Aluminium Solid Triangle” er inden for rammerne af det beskrevne delområde IV i 
forhåndstilkendegivelsen af 27. februar 2018. 
 
Kystdirektoratet lægger vægt på, at kunstværket ikke opfylder rammerne i 
forhåndstilkendegivelsen, idet at værket ikke har en tilknytning til lagunen. 
 
Kystdirektoratet har lagt afgørende vægt på, at der er tale om en markant 
konstruktion, der vil fremstå dominerende i landskabet og derved vil påvirke 
landskabet væsentligt.  
 
Ugo Rondinone. Where Do We Go From Here?, 1999 
Kystdirektoratet finder at kunstværket ”Where Do We Go From Here?” vil have en 

væsentlig påvirkning af landskabet med sin markante placering og udformning. 
 
Det fremførte, at værket kun vil have lys på i den periode hvor ARKEN har åbent, 
kan ikke alene føre til et andet resultat.  
 
Kystdirektoratet finder samlet set ikke, at der er tale om et særligt tilfælde, som 
kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til de tre ansøgte 
kunstværker. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Fremtidige ansøgninger om opstilling af nye kunst 
Det er Kystdirektorats vurdering, at der ikke kan opnås dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen til opsætning af yderligere kunstværker/skulpturer 
omkring Arken. Der vil derfor ikke kunne opstilles nye kunstværker/skulpturer 
med mindre atoptillingen sker i forbindelse med udskiftning af et allerede opstillet 
kunstværk/skulptur. Dette vil stadig forudsætte en dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen 
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Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.   
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 
koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Christina Hattesen-Hangård 
+45 20 93 17 86 
cvj@kyst.dk 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Afgørelsen er sendt til:  
 Ishøj Kommune, ishojkommune@ishoj.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Ishøj, vallensbaek-ishoej@dn.dk   
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Vest, 

storkoebenhavnvest@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Ishøj, ishoej@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Strandparken, ejer af området, Strandparken@ishoj.dk 

 
 
 
 
  

http://www.kyst.dk/
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	Ansøgning
	ARKEN har søgt om dispensation til placering af 4 midlertidige kunstværker på matrikel 43a og 43b Tranegilde By, Ishøj, Skovvej 52-54, Køge Bugt Strand Park i Ishøj Kommune.  Alle kunstværkerne er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen. Værkerne ...
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