Partnerskapsförord
giftorättsgods görs till enskild egendom1, 2

Parter3
Namn

Telefon

Adress

Namn

Telefon

Adress

Partnerskapsförordets innehåll: 4
Vi
 skall ingå registrerat partnerskap
 har ingått registrerat partnerskap
och avtalar härigenom ett partnerskapsförord med följande innehåll.


All egendom som någon av oss förvärvat före det registrerade partnerskapets ingående skall vara
förvärvarens enskilda egendom med följden att den andre personen saknar giftorätt i den egendomen.
Avkastningen av den enskilda egendomen skall vara giftorättsgods.5



All egendom som någon av oss förvärvat före det registrerade partnerskapets ingående samt all
avkastning på sådan egendom skall vara förvärvarens enskilda egendom med följden att den andra
personen saknar giftorätt i den egendomen.6



All egendom som någon av oss förvärvat före eller kommer att förvärva under tiden för det
registrerade partnerskapet skall vara förvärvarens enskilda egendom med följden att den andra
personen saknar giftorätt i den egendomen. Avkastningen av den enskilda egendomen skall vara
giftorättsgods.7



All egendom som någon av oss förvärvat före eller kommer att förvärva under tiden för det
registrerade partnerskapet samt all avkastning på sådan egendom skall vara förvärvarens enskilda
egendom med följden att den andra personen saknar giftorätt i den egendomen.8



All egendom som någon av oss förvärvat före det registrerade partnerskapets ingående samt all
avkastning på sådan egendom skall vara förvärvarens enskilda egendom. Dessutom skall all
egendom som någon av oss får ärva, får genom testamente eller gåva, samt avkastning av sådan
egendom, vara mottagarens enskilda egendom med följden att den andra personen saknar giftorätt i
den egendomen.9



All egendom som någon av oss förvärvat före eller kommer att förvärva under tiden för det
registrerade partnerskapet, samt all avkastning på sådan egendom, skall vara förvärvarens enskilda
egendom. Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, får genom testamente eller gåva,
samt avkastning av sådan egendom, vara mottagarens enskilda egendom med följden att den andra
personen saknar giftorätt i den egendomen.10



All egendom som __________________________ förvärvat före det registrerade partnerskapets
ingående, samt all avkastning på sådan egendom, skall vara __________________________
enskilda egendom med följden att __________________________ saknar giftorätt i den
egendomen.11



All egendom som __________________________ förvärvat före eller kommer att förvärva under
tiden för det registrerade partnerskapet, samt all avkastning på sådan egendom, skall vara
__________________________ enskilda egendom med följden att __________________________
saknar giftorätt i den egendomen.12



Egendomen __________________________skall vara __________________________ enskilda
egendom med följden att __________________________ saknar giftorätt i den.13

Annat:14

Bilagor:15
Till partnerskapsförordet bifogas
 partnerskapsbevis
 förteckning över den egendom som var och en av oss nu äger
 förteckning över vardera personens enskilda egendom
 annan förteckning: ______________________________________________________________

Underskrifter:16
Ort

Datum

Underskrift

Underskrift
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Kommentar till partnerskapsförord
1. Vad är ett partnerskapsförord?
Ett partnerskapsförord är en överenskommelse mellan personer som skall ingå registrerat
partnerskap eller har ingått ett sådant om vad som skall vara personernas enskilda egendom
respektive giftorättsgods vid en framtida bodelning. Man kan ingå partnerskapsförord innan eller efter
att man ingått registrerat partnerskap. Det skall vara skriftligt, undertecknat av båda personerna och
måste registreras hos tingsrätten för att vara giltigt. Partnerskapsförordet är giltigt från och med att
man ingår registrerat partnerskap om det ges in till tingsrätten senast en månad dessförinnan. I övriga
fall gäller det från den dag som det kom in till tingsrätten.
Definitioner:
Giftorättsgods: Den del av en registrerad partners tillgångar som den andre har giftorätt i, d v s i
realiteten har rätt till hälften av.
Enskild egendom: Den egendom som t ex på grund av partnerskapsförord inte räknas till
giftorättsgodset, och som därför inte delas.
Observera att ett partnerskapsförord inte påverkar vem av personerna som äger viss egendom. Före
ingången av det registrerade partnerskapet äger vardera personen sin egendom och svarar för sina
skulder. Detsamma gäller även efter att det registrerade partnerskapet ingåtts och den ena personens
egendom kan aldrig utmätas för den andres skulder. Registrerat partnerskap innebär att personerna
får giftorätt i varandras egendom, d v s om det registrerade partnerskapet upphör så har den ena
personen normalt rätt till hälften av den andres egendom. Ett partnerskapsförord påverkar vad som
utgör giftorättsgods, d v s vad som kommer att delas upp när det registrerade partnerskapet upphör.
2. Varför skall man upprätta ett partnerskapsförord?
Ett partnerskapsförord får betydelse först när det blir aktuellt att göra en bodelning. Vanligaste anledningen till bodelning är att det registrerade partnerskapet upphört p.g.a. att den ene personen
avlidit eller p.g.a. skilsmässa, men det går även att göra en bodelning under ett pågående registrerat
partnerskap. Vad som sker vid en bodelning, enkelt uttryckt, är att först läggs de båda personernas
giftorättsgods samman för att sedan delas upp mellan dem. Huvudregeln är att all egendom
behandlas som giftorättsgods och att den delas lika dem mellan. Det gäller dock inte om den ena
personen fått egendom i gåva eller genom arv med villkor att egendomen skall vara enskild egendom.
Detsamma gäller om det i ett partnerskapsförord anges att viss egendom är den ene personens
enskilda egendom. Innebörden av ett sådant partnerskapsförord är alltså att egendomen inte kommer
att tas med vid bodelningen med följden att den aldrig kan tillfalla den andra personen vid t ex en
skilsmässa.
Ett partnerskapsförord behöver inte bara ange vilken egendom som skall vara enskild, utan det kan
även ange att viss egendom skall vara giftorättsgods. Utgångspunkten är alltid att all egendom som
de som ingått registrerat partnerskap har är giftorättsgods. Det kan dock finnas ett tidigare
partnerskapsförord som anger att viss egendom skall vara enskild och då kan det bli aktuellt att
upprätta ett nytt som anger att egendomen i stället skall vara giftorättsgods. Ett senare
partnerskapsförord gäller alltid framför ett tidigare och det enklaste sättet att ändra ett
partnerskapsförord är att upprätta ett nytt. Det är inte tillåtet att i ett partnerskapsförord skriva att
egendom som gjorts till enskild egendom genom ett villkor i ett testamente eller ett gåvobrev skall
vara giftorättsgods. Ett sådant partnerskapsförord är ogiltigt.
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3. Parterna
Parterna i ett partnerskapsförord är de båda personerna som ingått registrerat partnerskap. Fyll i
namn, adress- och telefonuppgifter för dessa. Det är vanligt att båda har samma adress, men det
behöver inte vara så
4. Avtalsinnehåll
Det här är den viktigaste delen av partnerskapsförordet. Börja med att ange om ni är på väg att ingå
registrerat partnerskap eller om ni redan har gjort det. Välj sedan ett av de alternativ som finns i
avtalet genom att sätta en markering i rutan. Innebörden och skillnaden mellan alternativen finns
förklarade nedan. Längst ner finns möjlighet att skriva andra uppgifter än de som redan finns angivna.
Tanken är dock att alternativen skall täcka in de flesta omständigheter och situationer.
ill
5. Egendom förvärvad före det registrerade partnerskapets ingående, förutom avkastning, blir
enskild egendom
Välj det här alternativet om ni vill att allt som endera personen äger vid ingåendet av det registrerade
partnerskapet skall vara dennes enskilda egendom i en framtida bodelning, men att avkastningen av
sådan egendom skall ingå i giftorättsgodset. Om den enskilda egendomen säljs och något nytt köps
för pengarna från försäljningen kommer även den nya egendomen att vara enskild egendom. Det kan
liknas vid att den nya egendomen trätt i den gamlas ställe, vilket gör att även den nya bör vara enskild
egendom.
Exempel: Den ena personen äger ett sommarstugetorp som köpts före ingåendet av det registrerade
partnerskapet. Enligt detta alternativ blir torpet dennes enskilda egendom och kommer inte att tas upp
vid en bodelning. Detsamma gäller om personen säljer torpet och köper en bil i stället. Även bilen blir
dennes enskilda egendom. Den avkastning som torpet eventuellt ger, t ex om det hyrs ut, kommer
dock att ingå i giftorättsgodset och därmed tas upp i det värde som skall delas mellan personerna vid
en bodelning. Detsamma gäller för eventuell avkastning i bilexemplet.
6. Egendom förvärvad före det registrerade partnerskapets ingående, samt avkastning, blir
enskild egendom
Välj det här alternativet om ni vill att allt som endera personen äger vid ingåendet av det registrerade
partnerskapet, inklusive avkastning av sådan egendom, skall vara dennes enskilda egendom vid en
framtida bodelning. Om den enskilda egendomen säljs och något nytt köps för pengarna från
försäljningen kommer även den nya egendomen att vara enskild egendom. Det kan liknas vid att den
nya egendomen trätt i den gamlas ställe, vilket gör att även den nya blir enskild egendom.
Exempel: Den ena personen ärver ett sommarstugetorp före ingåendet av det registrerade
partnerskapet. Enligt detta alternativ blir torpet dennes enskilda egendom efter att registrerat
partnerskap ingåtts och kommer inte tas upp vid en bodelning. Detsamma gäller om personen säljer
torpet och köper en bil för pengarna från försäljningen. Även den avkastning som torpet eventuellt ger,
t ex om det hyrs ut, kommer att vara personens enskilda egendom och därmed inte tas upp i det
värde som skall delas mellan personerna vid en bodelning. Detsamma gäller för eventuell avkastning i
bilexemplet.
7. All tidigare och framtida egendom, förutom avkastning, blir enskild egendom
Välj det här alternativet om ni vill att allt som endera personen äger vid det registrerade
partnerskapets ingående, eller kommer att få eller köpa under därefter, skall vara dennes enskilda
egendom vid en framtida bodelning. Om den enskilda egendomen säljs och något nytt köps för
pengarna från försäljningen kommer även den nya egendomen att vara enskild egendom. Det kan
liknas vid att den nya egendomen trätt i den gamlas ställe, vilket gör att även den nya bör vara enskild
egendom. Enligt det här alternativet kommer avkastningen av egendomen inte att vara enskild
egendom, utan den kommer att ingå i giftorättsgodset.
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Exempel: Den ena personen äger ett sommarstugetorp vid tiden för det registrerade partnerskapets
ingående och köper en motorbåt därefter. Enligt detta alternativ blir både torpet och båten dennes
enskilda egendom och kommer inte tas upp vid en bodelning. Avkastningen som torpet och båten
eventuellt ger, t ex om de hyrs ut, kommer dock att ingå i giftorättsgodset och därmed tas upp i det
värde som skall delas vid en bodelning. Om personen skulle sälja torpet efter en tid och i stället köpa
ett konstverk för pengarna gäller samma sak för konstverket.
8. All tidigare och framtida egendom, plus avkastning på sådan, blir enskild egendom
Välj det här alternativet om ni vill att allt som endera personen äger vid tiden för det registrerade
partnerskapets ingående eller kommer att få eller köpa under tiden för det registrerade partnerskapet
skall vara hans/hennes enskilda egendom i en framtida bodelning. Alternativet innebär att även
avkastning på sådan egendom blir enskild egendom till den person som förvärvat den. Om den
enskilda egendomen säljs och något nytt köps för pengarna från försäljningen kommer även den nya
egendomen att vara enskild egendom. Det kan liknas vid att den nya egendomen trätt i den gamlas
ställe, vilket gör att även den nya blir enskild egendom.
Exempel: Den ena personen äger ett sommarstugetorp vid tiden för det registrerade partnerskapets
ingående och köper en motorbåt därefter. Enligt detta alternativ blir både torpet och båten dennes
enskilda egendom och kommer inte att tas upp vid en bodelning. Även avkastningen som torpet och
båten eventuellt ger, t ex om de hyrs ut, kommer att vara dennes enskilda egendom och därmed inte
tas upp i det värde som skall delas mellan personerna vid en bodelning. Detsamma gäller om
personen t ex säljer torpet och köper något i dess ställe.
9. Tidigare egendom plus arvgods och gåvor, plus avkastning på sådan, blir enskild egendom
Välj det här alternativet om ni vill att allt som endera personen äger vid tiden för det registrerade
partnerskapets ingående och sådant som endera personen får ärva, får genom testamente eller i
gåva skall vara mottagarens enskilda egendom. Det spelar ingen roll om det angetts i testamentet,
eller som villkor för gåvan, att den skall vara mottagarens enskilda egendom, utan allt som
mottagaren får t ex genom arv blir dennes enskilda egendom. Finns ett sådant villkor i t ex ett
gåvobrev blir egendomen alltid mottagarens enskilda egendom enligt lag. Om den enskilda
egendomen säljs och något nytt köps för pengarna från försäljningen kommer även den nya
egendomen att vara enskild egendom. Det kan liknas vid att den nya egendomen trätt i den gamlas
ställe, vilket gör att även den nya blir enskild egendom. Även avkastningen av den enskilda
egendomen eller sådan som satts i dess ställe blir enskild egendom.
Exempel: Den ena personen äger ett sommarstugetorp vid tiden för det registrerade partnerskapets
ingående. Därefter ärver personen en flygel efter sin mormor. Enligt detta alternativ blir både torpet
och flygeln dennes enskilda egendom och kommer inte tas upp vid en bodelning mellan personerna.
Även den avkastning som torpet och flygeln eventuellt ger, t ex om de hyrs ut, kommer att vara
enskild egendom. Säljer personen i fråga flygeln och köper en trombon i stället kommer även
trombonen att vara dennes enskilda egendom.
10. Tidigare och framtida egendom plus arvgods och gåvor, plus avkastning, blir enskild egendom
Detta alternativ har samma innebörd som det förra, men med tillägget att även allt sådant som
förvärvas under tiden för det registrerade partnerskapet skall vara förvärvarens enskilda egendom. Se
kommentaren ovan.
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11. Bara ena personens tidigare egendom, plus avkastning, blir enskild egendom
I det här alternativet går det att välja att enbart den ena personens egendom skall vara hans/hennes
enskilda egendom, medan den andra personens egendom skall vara hans/hennes giftorättsgods.
Alternativet anger att all egendom som den ene personen äger vid tidpunkten för det registrerade
partnerskapets ingående, samt avkastningen på sådan egendom, skall vara hans/hennes enskilda
egendom. Skriv i namnet på den person som ni vill skall ha enskild egendom i den första och andra
rutan. I den tredje rutan anges namnet på den person vars egendom skall vara giftorättsgods.
Exempel: Den ena personen, Martin Martinsson, har en svagare ekonomisk ställning än partnern Nils
Nilsson och därför vill paret att den egendom som Martin har när de ingår registrerat partnerskap skall
vara Martins enskilda egendom. Dessutom vill de att avkastningen på egendomen skall vara Martins
enskilda egendom. Partnerskapsförordet kommer då att lyda: ”All egendom som ”Martin Martinsson”
förvärvat före det registrerade partnerskapets ingående, samt all avkastning på sådan egendom, skall
vara ”Martin Martinssons” enskilda egendom med följden att ”Nils Nilsson” saknar giftorätt i den
egendomen.”
12. Bara ena personens tidigare egendom, plus avkastning, blir enskild egendom
Detta alternativ har samma innebörd som det förra, men med tillägget att även allt sådant som
förvärvas under tiden för det registrerade partnerskapet skall vara förvärvarens enskilda egendom. Se
kommentaren ovan.
13. Specifik egendom görs till enskild egendom
I det här alternativet går det att välja att enbart viss egendom skall vara ena personens enskilda
egendom. En sådan lösning kan vara bra om t ex den ena personen ärvt en sommarstuga som varit i
släkten i många generationer och som han/hon inte vill skall dras in i en bodelning t ex vid en
skilsmässa.
Exempel: Den ena personen, Linda Svensson, har ärvt en sommarstuga och paret kommer överens
om att stugan skall vara hennes enskilda egendom. Partnerskapsförordet kommer då att
lyda: ”Egendomen ”Fastigheten sommarstugan 15:3” skall vara ”Linda Svenssons” enskilda egendom
med följden att ”Hanna Hansson” saknar giftorätt i den.”
14. Annat
Här finns det utrymme för personerna att ange något som de tycker är viktigt i just deras situation. Det
kan vara en helt egen formulering eller ett tillägg till något av de alternativ som angetts ovan.
15. Bilagor
Två exemplar av partnerskapsförordet skall skickas till tingsrätten för registrering. Dessutom skall en
kopia på ert partnerskapsbevis bifogas. Därutöver kan det vara bra att skriva en lista på båda
personernas egendom eller den egendom som ni valt att göra till enskild egendom i
partnerskapsförordet. Listan behöver inte vara alltför detaljerad, utan det räcker om de viktigaste
sakerna anges. Skriv gärna under listan och gör den gärna till en bilaga till partnerskapsförordet. Ange
i partnerskapsförordet vilka bilagor som finns.
16. Underskrifter
Skriv ut fyra exemplar av partnerskapsförordet och skriv under dessa. Två stycken skall skickas till
tingsrätten och vardera personen bör ta var sitt.
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