
 

 

 

Spørsmål og svar om LOfavør Boliglån 
 

Hva betyr det at LO har valgt de to bankene SB1 Østlandet og SB1 SMN som samarbeidsbanker? 
Kan man ikke få samme rente hos andre SB1-banker?  
SB1-bankene er selvstendige banker som ikke kan ha prissamarbeid på grunn av Konkurranseloven. 
Alle bankene setter derfor sine priser og vilkår ut fra egen markedssituasjon og egne vurderinger, 
men alle SB1-bankene vil tilby egne LOfavør-priser til medlemmene. 

 

Hvorfor får jeg ikke samme tilbud i alle SpareBank 1-bankene?  
Det er opp til enhver bank å fastsette sine egne renter. Det var SpareBank 1 Østlandet og Sparebank 
1 SMN som ble valgt av LOs forbund for å inngå avtale om nye låneprodukter. 

 

Jeg er medlem av et LO-forbund og kunde i en annen SpareBank 1-bank, men der får jeg ikke 
samme tilbud? 
Det er opp til enhver bank å fastsette sine egne renter. Det var SpareBank 1 Østlandet og Sparebank 
1 SMN som vant dette anbudet overfor LO, blant annet på bakgrunn av nye betingelser på boliglån. 
Når det gjelder løpende lån må du kontakte den banken der du er kunde, eller kontakte SpareBank 1 
Østlandet eller SpareBank 1 SMN dersom du ønsker å flytte kundeforholdet ditt.  

 

Gjøres det endringer automatisk for oss medlemmer som allerede har lån?  
Nei, renten endres ikke automatisk på løpende lån. Dersom du ønsker det, er du velkommen til en 
økonomisk gjennomgang med en av SB1s rådgivere hvor vi også ser på mulighetene for å gi deg 
lavere rente enn den du har i dag. Bankene må ha oppdatert informasjon om deg og din økonomi for 
å kunne gjøre en slik vurdering, og vi ønsker å sikre at du som medlem skal være fornøyd på alle 
måter og får utnyttet dine fordeler. Renten vil likevel kunne variere som følge av ulik risiko, 
belåningsgrad og lånestørrelse. En slik gjennomgang kan gjøres på telefon, nettmøte eller et møte i 
banken, det er opp til deg å bestemme. 

 

Hva innebærer det at alle vilkår i boliglånsforskriften skal være oppfylt? 
Dette innebærer at boliglån ikke skal utgjøre mer enn 85 % av boligens verdi. Samtidig skal 
husstandens samlede gjeld ikke overstige 5 ganger bruttoinntekten. Man skal tåle en rentestigning 
på 5 prosentpoeng og det er plikt om å betale avdrag på lån som overstiger 60 % av boligens verdi. 
Målet med forskriften er å bidra til en bærekraftig utvikling i boligmarkedet.  

 

Jeg fikk nylig førstehjemslån i SpareBank 1. Kan det endres nå slik at jeg får bedre rente?  
Den nye avtalen med LO og nye priser gjelder fra 21. august og er et nytt tilbud. Førstehjemslån som 
allerede er gitt kan ikke refinansieres til et nytt førstehjemslån med ny pris.  

  



 

 

 

Gjelder disse tilbudene bare i år?  
Lånepriser vil svinge i takt med markedet ellers, men fordelene i tilbudet gjelder så lenge 
avtaleperioden varer.  

 

Kan jeg søke om lån og melde meg inn i et LO-forbund via banken for å få de nye betingelsene? 
Du må selv melde deg inn i et LO-forbund, men du finner en lenke på bankenes nettsider. Nye 
medlemmer vil selvsagt få LOfavør-fordeler hos bankene, men du må selv gjøre banken oppmerksom 
på innmeldingen slik at de får gjort endringer i systemene våre. Noen ganger vil de be deg om å 
dokumentere innmeldingen fordi det kan ta litt tid før vi får opplysninger fra LO overført til våre 
systemer. Når det gjelder endring av rente på boliglån du allerede har hos banken, må du selv ta du 
kontakt for en økonomisk gjennomgang og vurdering av renten. Dersom du melder deg ut av LO-
forbundet vil du naturlig nok gå tilbake til ordinære betingelser.  

 

Kan folk få boliglån hos SB1 Østlandet eller SB1 SMN selv om de ikke bor på Østlandet eller i 
Trøndelag? 
Ja, det kan de. Bankene har gode digitale løsninger og rådgivere er tilgjengelige på nettmøte, telefon, 
chat eller e-post dersom folk trenger det. Det er imidlertid slik at bankene må vurdere hvert enkelt 
tilfelle separat. F.eks må banken kjenne markedet og boligprisene der folk bor godt nok til at de kan 
gjøre riktige beregninger. De øvrige SB1-bankene har også fordelsaktige LOfavør-priser og god 
lokalkunnskap. 

 

Jeg sparer i BSU i en annen SpareBank 1-bank, kan dette overføres til banken jeg tar lån i?  
Du kan overføre BSU-kontoen din. Ta kontakt med banken, så kan de hjelpe deg med flytting.  

 

Kan jeg beholde mine kontoer i den banken jeg har i dag og likevel ta førstehjemslån i en annen 
SB1-bank? 
For at banken skal kunne gi deg best mulig rådgivning og tjenester bør du samle ditt kundeforhold 
der. Bankene ønsker deg som totalkunde og vi mener det er mest oversiktlig, også for deg.  Det er et 
absolutt minstekrav at låntakere og medlåntakere har lønnskonto med lønnsinngang fra arbeidsgiver 
hos banken der du har lån.  

 

Hva skjer om jeg får lån gjennom LOfavør, og senere melder meg ut av forbundet?  
Dersom du melder deg ut av forbundet vil du naturlig nok gå tilbake til ordinære betingelser. Det er 
en del av avtalen med LO.  

 

Kan banken virkelig justere renten på boliglån etc dersom jeg melder meg ut av LO? 
Ja, det kan de. LOfavør-vilkårene har du så lenge du er medlem av et LO-forbund. Du vil selvfølgelig 
bli varslet om eventuelle endringer før de settes i verk.  

 



 

 

 

Hva er maks aldersgrense for å få førstehjemslån? 
Du kan få LOfavør førstehjemslån uansett alder, så lenge dette er lån til den første boligen du kjøper 
alene eller sammen med noen. Dersom dere er to som kjøper bolig sammen, skal dette være første 
boligen for begge to for å få førstehjemslån sammen. Dersom den ene har eid bolig tidligere vil man 
ikke kvalifisere for førstehjemslån dersom personen skal være medeier i ny bolig.  

 

Hvorfor fikk jeg høyere rente på lånet enn den dere reklamerer med? 
Banken vurderer rentenivået individuelt og gjør tilpasninger til hvert enkelt kundeforhold. Alle 
kunder er forskjellige, og derfor kan prisen variere. Banken må ta hensyn til blant annet gjeld i 
forhold til inntekt, om alle lån er betalt når de skal, varighet på kundeforholdet, belåningsgrad med 
mer. Banken har modeller for å beregne risiko og de vil påvirke hvilken pris kunden får. 

 

Kan jeg melde meg inn i et LO-forbund og få disse vilkårene med en gang? 
Ja, det kan du. Banken vil da be deg om å dokumentere innmeldingen ved å ta et skjermbilde, vise 
trekk på lønnslipp, kvittering el.l fordi det kan ta tid for dataoverføringene skjer til banken fra LO og 
det aktuelle forbundet.  

 

Jeg er allerede bankkunde hos SB1 og har allerede alt jeg trenger der. Jeg ønsker kun en reduksjon 
av boliglånsrenten. Må jeg likevel ta en økonomisk gjennomgang med rådgiver?  
Ja. Alle har godt av en gjennomgang av økonomien fra tid til annen, både med tanke på situasjonen i 
dag og fremover. Banken ønsker å benytte anledningen til å ta denne gjennomgang med deg. Da kan 
du kan være trygg på at du har det beste tilbudet på alle LOfavør-områdene innen bank og forsikring 
og banken kan være trygge på at vi har riktige opplysninger om forhold rundt dine lån og ditt 
kundeforhold.  

 

Hva skal til for å få de beste betingelsene? 
Alle kunder blir kredittscoret når de søker lån i banken. En score blir beregnet ut fra komplekse, 
statistiske modeller med mange kriterier som virker sammen. Noen eksempler er inntekt, andre lån, 
livssituasjon, betalingshistorikk, alder, formue og ligningshistorikk. Risikoscore blir altså kalkulert ut 
fra objektive kriterier og er en matematisk beregning av sannsynligheten for at lånet misligholdes. 
Denne scoren sammen med objektive estimater og vurderinger av bl.a. panteobjektet, boligens verdi, 
omsetning i området med mer, vil si noe bankens samlede risiko i forbindelse med låneopptaket. 
Videre blir riktig pris på lånet så satt ut fra risiko, belåningsgrad, lånetype og lånestørrelse. Tilbudene 
forutsetter også at lånene kvalifiserer for overføring til bankens boligkredittselskap. Eksempler på 
kriterier for overføring til Boligkreditt er at banken har førsteprioritets pant, at kunde ikke har nylig 
hatt purring på lånet med mer. 

 

Hva skjer med eksisterende LOfavør byggelån, fleksilån etc? 
Bankene tilbyr ikke lenger nye mellomfinansieringslån eller fleksilån med spesielle LOfavør-fordeler. 
Løpende lån vil det ikke gjøres noen endringer på nå som følge av den nye avtalen. Medlemmer med 
LOfavør fleksilån som ønsker å gjøre refinansiering av dette, må eventuelt gå over på ordinære vilkår 
eller det som er passende av de fire nedbetalingslånene som nå er fremforhandlet med LOfavør. 



 

 

 

Medlemmer med fleksilån er også velkommen til en gjennomgang med rådgiver og å vurdere å endre 
lånetype til et av avtaleproduktene. 

 

Finnes det noe sted vi kan se SpareBank 1s beste priser? 
Man finner hver enkelt banks priser på deres hjemmesider. 
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