
      

PRESSEMEDDELELSE: IC-Meter får nye ejere 
  
Energioptimeringsvirksomheden SASTECH AS fra Norge og Neogrid Technologies ApS fra Danmark er 

gået sammen om at købe rettighederne til IC-Meter.  

Der har i længere tid været usikkerhed om den videre drift i IC-Meter ApS og det står nu klart, at 

selskaberne SASTECH og Neogrid har overtaget virksomheden. Partnerne sigter mod at fortsætte 

driften af IC-Meter i den form, det eksisterer i dag, og samtidig udvikle ny og bedre teknologi, der 

skal sikre IC-Meter en førende position inden for skandinavisk energiovervågning og 

energioptimering. 

IC-Meter er i dag kendt for sine sensorer, der producerer værdifulde nøgletal, giver brugervenlige 

rapporter og er et afgørende element i styring og overvågning af indeklima. 

Direktør Henrik Lund Stærmose i Neogrid oplyser, at Neogrid er tilfreds med, at det er lykkedes 

virksomheden at købe rettighederne til IC-Meter og mener, at samarbejdet med SASTECH vil give IC-

Meter en bredere brugerplatform og større markedsadgang. 

"Der vil i den kommende tid blive lanceret nye produkter på den eksisterende softwareplatform og 

der vil være stor fokus på at komme på markedet med en løsning, der indeholder flere forskellige 

applikationer til blandt andet behovsbaseret ventilation," siger Stærmose. 

SASTECH har gennem længere tid brugt IC-Meters sensorer som led i energikortlægningen af 

virksomheder, der er igang med energioptimeringsinitiativer. CEO Roy Bonnegolt udtaler, at 

"Rettighederne til IC-Meter og samarbejdet med Neogrid Technologies giver SASTECH forbedrede 

muligheder både inden for energikortlægning og -analyse. Derudover er det en styrke for SASTECH at 

have en velrenommeret partner, der kender IC-Meter godt, med på holdet, når denne platform nu 

skal videreudvikles." 

Parterne har i fællesskab besluttet at danne et nyt selskab i Danmark som kommer til at hedde ICM 

ApS, hvor alle rettigheder og IP fra IC-Meter vil være høre hjemme. Arbejdet med at kontakte 

eksisterende kunder vil gå igang inden for kort tid. Direktørerne Stærmose og Bonnegolt forventer, at 

alle, der tidligere har haft en relation til IC-Meter, kontaktes inden udgangen af januar, så der kan 

etableres nye kontrakter og kontaktpunkter. 

Vi vil ligeledes opfordre både eksisterende kunder og andre interesserede til at kontakte os via 

nedenstående kontaktoplysninger eller via den eksisterende hjemmeside: https://www.ic-

meter.com/dk/ 

For yderligere information om IC-Meter, Neogrid eller SASTECH, bedes du kontakte: 

   
 

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: 

Virksomheden blev etableret i Glomfjord i 2019 og har desuden etableret et kontor i Larvik. 

Virksomheden har 12 ansatte og fik i 2022 indført en unik finansieringsløsning, hvor kunden kan 

vælge ikke selv at foretage investeringer, men at SASTECH investerer på kundens vegne. 

SASTECH retter sig primært mod erhvervsmarkedet og tilbyder løsninger til at optimere og 

reducere energiforbruget i erhvervsbygninger. Dette sker ved at optimere eksisterende 

installationer og/eller installere nye tekniske installationer i bygningen, samt drift og 

effektregulering af de tekniske installationer i bygningen gennem brug af SASTECHs tekniske 

platform og ledelsesstrategi. Primært leveres ydelsen fra SASTECH som energy-as-a-service. 

OM NEOGRID TECHNOLOGIES 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 

optimering, styring og overvågning af HVAC systemer I bygninger, med det formål at bygningen 

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. Besparelserne ligger typisk mellem 10 til 20 %.  

Vores løsning gør brugerne i stand til at overvåge, planlægge og endda flytte energiforbrug 

baseret på viden om pris, gennemsnitlig forbrugsmønster og intelligent vejrprognosestyring. 

Derudover leverer 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.   

 


