
      

PRESSEMELDING: IC-Meter får nye eiere  
  
Energioptimaliseringsselskapet SASTECH AS fra Norge og Neogrid Technologies ApS fra Danmark har 
gått sammen om å kjøpe rettighetene til IC-Meter.  
 

Det har i lengre tid vært knyttet usikkerhet til videre drift i IC-Meter ApS og det er nå klart at 
selskapene SASTECH og Neogrid har overtatt selskapet. Partnerne har som mål å drive IC-Meter 
videre i den form det finnes i dag, samtidig som det skal utvikles ny og bedre teknologi for å sikre IC-
Meter en ledende plass innenfor skandinavisk energiovervåkning og optimalisering.  
 

IC-Meter er i dag kjent for sine sensorer som produserer verdifulle nøkkeltall, gir brukervennlige 
rapporter og er et avgjørende element innen styring og kontroll av inneklima.  
 

Direktør Henrik Lund Stærmose i Neogrid uttaler at Neogrid er tilfreds med at selskapet lyktes i å 
kjøpe rettigheten til IC-Meter og tror at samarbeidet med SASTECH vil gi IC-Meter en bredere 
brukerplattform og større markedstilgang.   
 

«Det vil bli lansert nye produkter innenfor eksisterende software plattform i tiden som kommer og 
det vil bli et stort fokus på å komme på markedet med en løsning som inneholder flere ulike 
applikasjoner for blant annet balansert ventilasjon», sier Stærmose.  
 

SASTECH har i lengre tid benyttet IC-Meters sensorer som en del av kartleggingen av bedrifter som 
gjennomfører energioptimalisering. CEO Roy Bonnegolt uttaler at «Rettighetene til IC-Meter og 
samarbeidet med Neogrid Technologies gir SASTECH forsterkede muligheter både innen 
energikartlegging og analyse. I tillegg er det en styrke for SASTECH å få en velrenommert partner som 
kjenner IC-Meter godt, med på laget når denne plattformen nå skal utvikles videre.»  
 

Partene har i fellesskap bestemt å danne et nytt selskap i Danmark som skal hete ICM ApS, hvor alle 
rettigheter og IP fra IC-Meter skal ligge og arbeidet med å kontakte eksisterende kunder vil bli startet 
i løpet av kort tid. Direktørene Stærmose og Bonnegolt har som mål at alle som tidligere har hatt en 
relasjon med IC-Meter, skal bli kontaktet innen utgangen av januar, slik at nye kontrakter og 
kontaktpunkter kan opprettes.   
 
Vi vil også oppfordre både eksisterende kunder og andre interesserte til å kontakte oss via 
nedenstående kontaktopplysninger eller via den eksisterende hjemmeside: https://www.ic-
meter.com/dk/ 
 

For ytterligere informasjon om IC-Meter, Neogrid eller SASTECH, kontakt gjerne:  
 

   

CEO i SASTECH 

Roy Bonnegolt 

Telefon: +47 901 75 119 

E-post: 

roy.bonnegolt@sastech.no 

Direktør i Neogrid 

Henrik Lund Stærmose    

Telefon: +45 3065 4661   
E-post:  

hls@neogrid.dk,   

mailto:roy.bonnegolt@sastech.no
mailto:hls@neogrid.dk


 

   
  
  
 

OM SASTECH AS: 

Selskapet ble etablert i Glomfjord i 2019 og har i tillegg etablert et kontor i Larvik. Selskapet har 
12 ansatte og fikk i 2022 på plass en unik finansieringsløsning hvor kunden kan velge å ikke 
gjennomføre investeringer selv, men at SASTECH investerer på vegne av kunden.  
SASTECH retter seg primært mot bedriftsmarkedet og tilbyr løsninger for å optimalisere og 
redusere energiforbruket i næringsbygg. Dette gjøres ved optimalisering av eksisterende 
installasjoner og/eller installering av nye tekniske installasjoner i bygget, samt drift og 
effektregulering av de tekniske installasjoner i bygget gjennom bruk av SASTECHs tekniske 
plattform og styringsstrategi. Hovedsakelig leveres tjenesten fra SASTECH som energy-as-a-
service.  

 

OM NEOGRID ApS: 

Neogrid Technologies udvikler og leverer intelligente cloudbaseret løsninger til 
energieffektivisering af varmeforbruget i bygninger.   
Vores produkt, PreHEAT anvender data fra IoT-sensorer samt databaserede AI algoritmer til 
styring og overvågning af HVAC systemer I bygninger, så bygninger kun tilføres den mængde 
energi der er behov for. Det er en løsning, som reducerer energispild, energiomkostninger samt 
CO2 forbruget hos vores kunder, uden at gå på kompromis med indeklimaet og komforten I 
bygningen.   
Vores løsning gør brugerne i stand til at overvåge, planlægge og endda flytte energiforbrug 
baseret på viden om pris, gennemsnitlig forbrugsmønstr og intelligent vejrprognosestyring. 
Derudover levere vi automatiserede og avancerede analyser, som er i stand til at forudsige 
energiforbrug og fleksibilitet, baseret på individuel bygningsmodellering.   
Neogrid er grundlagt i 2010 i Aalborg Øst og har på nuværende tidspunkt 18 ansatte.   

 


