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Marked/kontekst
Newsec Basale AS leverer forvaltnings- og rådgivningstjenester i Norge. Vi arbeider etter et overordnet styringssystem som inneholder informasjon om Newsec Basales 
arbeidsprosesser og skal danne grunnlaget for systematisk ledelse på alle nivåer i organisasjonen.  Styringssystemet skal tilfredsstille kravene i NS-EN ISO 9001:2015 
og NS-EN ISO 14001:2015. Vår virksomhet omfatter følgende prosesser, Ledelsesprosesser, Kjerneprosesser, Støtteprosesser 

Vi har som datterselskap i Newsec Nordic Asset Management AB blitt en del av Nord-Europas ledende selskap innen eiendomsforvaltning og er dermed godt rigget for 
ytterligere vekst i vårt markedssegment.

Formål:
Newsec Basale AS skal skape merverdi for eiere og brukere av næringseiendom ved å ta et helhetlig ansvar for anskaffelse, bruk og utvikling. Vi kan også leie inn 
tjenester under vår leveranse.

Tjenestene er: 
Forretningsførsel for eiendomsselskaper, fond og syndikater engasjert i næringseiendom, herunder teknisk, økonomisk og kommersiell forvaltning samt teknisk, 
økonomisk, juridisk og kommersiell  rådgivning relatert til forvaltning, drift og utvikling av næringseiendom.

Eiere og interesseparter
Eier av Newsec Basale AS er Newsec Nordic Asset Mangement AB. I tillegg er våre interesseparter ansatte, eiere og brukere av næringseiendom, leverandører, 
entreprenører og myndigheter i dette markedet. Mennesker, miljø og andre virksomheter via ledelsessystemet er også andre viktige interesseparter.

Vår visjon
Newsec Basale AS skal være den foretrukne forvalter av næringseiendom.

Våre verdier
Passion for Colleagues and Clients
Excellence – Innovation - Integrity
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Strategi
Vi er markedsledende innenfor eiendomsforvaltning, med kontorer i hjertet av alle store byer i Norge.
Vi skreddersyr våre tjenester til kundene gjennom kompetente og erfarne medarbeidere.
Vi forvalter eiendommer proaktivt og har en solid referanseliste
Vi har sterke synergier mellom alle våre virksomheter og vårt europeiske nettverk
«Passion for colleagues and Clients»

Sikkerhet på arbeidsplassen
Newsec Basale AS har medarbeidere i fokus og ansattes sikkerhet og trivsel prioriteres høyt.

Leveringspresisjon
Newsec Basales tjenester skal leveres iht. våre kunders forventning om kvalitet og presisjon gjennom gode kunderelasjoner og kunnskap om våre fag, våre kunder og 
markedet.

Miljøpåvirkning internt
Newsec Basale har ingen utslipp ved sine tjenester som krever konsesjon. Den største miljøpåvirkningen ligger i bevisstgjøringen av våre ansatte og å få de til å være 
ambassadører for vårt felles miljø. Dette gjelder i det daglige arbeidet og på fritid, valg av arbeidsmetodikk, valg av type transport og ved innkjøp og avhending. De 
ansattes beslutninger påvirker miljøet.

Evne til påvirkning av miljøet i markedet
Gjennom våre tjenester og samarbeidspartnere påvirker Newsec Basale våre kunders miljøfotavtrykk. Vi har til dels store påvirkningsmuligheter knyttet til våre kunders 
energi-, vann, og avfallsforbruk samt håndtering av farlige stoffer og materialer og valg av bærekraftige materialer. Sertifisering av ledelsessystemet gir økt 
bevisstgjøring av miljøaspekter og markedets miljøprestasjon påvirkes.

Newsec Basale har tilsluttet seg 10 strakstiltak i eiendomssektorens veikart mot 2050. Les mer om veikartet her.

Newsec Basale har i samarbeid med våre oppdragsgivere og vår energirådgiver Entro AS valgt å kjøpe opprinnelsesgarantier for kraft levert under vår avtale om 
kraftleveranse til forvaltningsporteføljen. Les mer om opprinnelsesgarantier her.

http://byggalliansen.no/publikasjoner-2/
https://www.nve.no/ENERGIFORSYNING-OG-KONSESJON/OPPRINNELSESGARANTIER/


Aktiviteter og tjenester
- Hovedkontor i Trondheim hvor også Stab sitter.
- Newsec Basale AS, Beddingen 10, 7042 Trondheim

Aktiviteter
Forvaltning og drift
- Forretningsførsel for eiendomsselskaper, fond og syndikater engasjert i næringseiendom, herunder teknisk, økonomisk og kommersiell forvaltning 
samt teknisk, økonomisk, juridisk og kommersiell  rådgivning relatert til forvaltning, drift og utvikling av næringseiendom

Stabs- og støttefunksjoner

Antall ansatte
- Totalt 188 i vår ISO-sertifiserte del av virksomheten

Viktigste kunder
- Eiendomsfond, Livselskaper, Syndikerte prosjekter, Eiendomsselskap, Eiendomsutviklere, Familieselskap og Organisasjoner

Viktigste leverandører
- Leverandører til eiendommenes felleskostnader (Energi, renhold, avfall, sikkerhet, rekvisita mm.)
- Entreprenører i byggebransjen

Myndighetskrav
- Generelt følge gjeldende lover og forskrifter. Dette dokumenteres gjennom samsvarsvurderinger.
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Newsec Basale AS er ISO-sertifisert på følgende lokasjoner:

Trondheim (totalt 85 ansatte)
Adresse: Beddingen 10, 7042 Trondheim

Aktiviteter:
- Stabs- og støttefunksjoner: Internøkonomi, HR, Innkjøp, Kvalitet-&Miljø, Marked og IT (15 ansatte)
- Forvaltning- og drift (24 ansatte) 
- Økonomiavdelingen (34 ansatte)
- Teknisk tegning (4 ansatte)
- Juridisk rådgivning (5 ansatte)
- Finansiell rådgivning (3 ansatte)

Oslo
Adresse: Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Aktiviteter:
- Forvaltning- og drift (88 ansatte)

Stavanger
Adresse: Laberget 26, 4020 Stavanger

Aktiviteter:
- Forvaltning- og drift (6 ansatte)

Bergen
Adresse: Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen

Aktiviteter:
- Forvaltning- og drift (9 ansatte)
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