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BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2010-01-25    359 
 
 

SÖKANDE 

Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag 

118 60 Stockholm 

 
Ombud: 

Advokatfirman DLA Nordic KB/Ingrid E och Anna J B 

103 90 Stockholm 

 

MOTPART 

Terramonte Corporation 

234 Charlestown 

St. Knitts & Nevis 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet fasse.se 
 
 

 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Domännamnet fasse.se skall överföras till Läkemedelsindustriföreningens Service AB. 



2 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Box 7399, 103 91 Stockholm 

Tel 08-452 35 00  Fax 08-452 35 02, atf@iis.se 

Org. nr 802405-0190  www.iis.se 
 

 

BAKGRUND 

 
Läkemedelsindustriföreningens Service AB skall enligt sin verksamhetsbeskrivning i egenskap av 
servicebolag till läkemedelsindustrins branschorganisation genom samordning och central 
handläggning tillhandagå läkemedelsindustrin i Sverige med tjänster i för läkemedelsföretagen 
gemensamma angelägenheter. Vidare skall bolaget bl.a. tillhandahålla produktinformation 
avseende läkemedel. Bolaget är innehavare av varumärket FASS, registrerat för bl.a. tillhanda-
hållande av läkemedelsinformation från databaser, efter en ansökan som ingavs den 28 oktober 
1983. 
 
Terramonte Corporation är innehavare av domännamnet fasse.se, som registrerades den 17 maj 
2009.  

YRKANDE 

 
Läkemedelsindustriföreningens Service AB har yrkat att domännamnet fasse.se skall överföras till 
bolaget. 
 
Terramonte Corporation beretts tillfälle att skriftligen svara på ansökan, men har inte låtit höra av 
sig. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Grunder 
 
Läkemedelsindustriföreningens Service AB har till grund för sitt yrkande åberopat att domän-
namnet fasse.se är förväxlingsbart med bolagets registrerade varumärke FASS. Bolaget har härvid 
åberopat att kännetecknet FASS är väl ansett för, som det får förstås, läkemedelsinformation. 
Vidare har bolaget åberopat att Terramonte Corporation inte har någon rätt till eller befogat 
intresse av domännamnet fasse.se och att Terramonte Corporation har låtit registrera namnet i 
ond tro. 
 
Utveckling 
 
Läkemedelsindustriföreningens Service AB är branschorganisation för läkemedelsföretag i Sverige 
och har idag 60 medlemsföretag vilka står för ca 90 procent av den totala försäljningen av 
läkemedel i Sverige. Bolaget bedriver verksamhet under kännetecknet FASS som utgör en 
sökdatabas för läkemedel bl.a. med möjlighet att söka efter visst läkemedel eller viss verksam 
substans. FASS utgör läkemedelsbranschens enda samlade förteckning för humanläkemedel. 
Innehållet är baserat på produktresuméerna och anpassat till vårdpersonalens behov i samarbete 
med läkemedelsföretag, klinisk expertis, användare och bolaget. 
 
Läkemedelsindustriföreningens Service AB har använt kännetecknet FASS sedan 1966 och har 
sedan 1987 varumärkesregistrering i Sverige för ordmärket FASS, nr 0206270, bl.a. för varorna 
”farmacevtiska, veterinärmedicinska och hygieniska preparat; dietiska ämnen för medicinskt bruk 
i klass 5 samt för tjänsterna tillhandahållande läkemedelsinformation från datasystem i klass 42. 
Kännetecknet FASS har efter lång och omfattande inarbetning blivit ett ansett varumärke för 
läkemedelsinformation bland vårdpersonal, inom läkemedelsindustrin och hos allmänheten i 
Sverige och åtnjuter därför ett särskilt starkt skydd. 
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Terramonte Corporations domännamn fasse.se registrerades de 12 mars 2009, dvs. drygt 40 år 
efter att FASS gavs ut första gången och närmare åtta år efter lanseringen av ”fass.se”. Domän–
namnet används för förmedling, via länkar, av tjänster och annonser avseende läkemedel, sjuk-
domar och därmed relaterad information och produkter. Vidare används Läkemedelsindustri-
föreningens Service AB:s kännetecken FASS som en särskild kategori med hyperlänkar till viss 
information bl.a. i samband med påståenden som ”populära kategorier”. 
 
Domännamnet fasse.se är i princip identiskt med eller i vart fall starkt förväxlingsbart med 
varumärket FASS, eftersom det endast är sista bokstaven som skiljer de två orden från varandra 
och man vid en likhetsbedömning skall bortse från den toppdomän som knutits till domän-
namnet. De två orden är visuellt lätta att förväxla och inte heller fonetiskt föreligger någon 
egentlig skillnad mellan de två orden då ett ”e” i slutet av ett ord ofta inte uttalas. 
 
Det finns inte någon information som tyder på att Terramonte Corporation skulle vara allmänt 
känt under kännetecknet FASSE eller över huvud taget bedrev någon verksamhet under 
kännetecknet FASSE före dagen för registreringen av domännamnet. Såvitt Läkemedels-
industriföreningens Service AB vet är Terramonte Corporation känt för att systematiskt registrera 
domännamn. En enkel sökning via google.se indikerar att Terramonte Corporation är registrerad 
innehavare av mer än 1 500 domännamn. Bolagets verksamhet synes således uteslutande bestå i 
att registrera domännamn i syfte att förhindra andra att använda domännamnen. Domännamnet 
har dessutom uteslutande använts på ett sätt som inkräktar på Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB:s varumärke FASS. Terramonte Corporation får därför anses sakna rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet. 
 
Varumärket FASS är ett distinktivt kännetecken med god särskiljningsförmåga som var mycket 
väl inarbetat i Sverige vid tiden för Terramonte Corporations registrering av domännamnet 
fasse.se. Det får anses vara uteslutet att fasse.se tillkommit oberoende av kännetecknet FASS. 
Den omständigheten att Terramonte Corporation uttryckligen anför Läkemedels-
industriföreningens Service AB:s kännetecken FASS som en populär kategori och dessutom 
tillhandahåller länkar till alternativa behandlingsmetoder för olika sjukdomar, försäljning av 
naturläkemedel och produkter med anknytning till hälsovård samt till verksamhet som 
konkurrerar med Läkemedelsindustriföreningens Service AB:s medför att registreringen av 
domännamnet uppenbart skett i ond tro. 
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TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får – enligt punkten 6.4 i registreringsvillkoren gällande för toppdomänen.se – 
överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande, om domännamnet är identiskt eller 
förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken till vilket den som påkallat tvistlösningen kan visa 
rätt, och innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till eller berättigat intresse av 
domännamnet och namnet registrerats eller använts i ond tro.  
 
Det för Terramonte Corporation registrerade domännamnet fasse.se är vid en helhetsbedömning 
förväxlingsbart likt Läkemedelsindustriföreningens Service AB:s i Sverige skyddade varumärke 
FASS. Terramonte Corporation har inte yttrat sig i ärendet och har följaktligen inte ens påstått att 
bolaget skulle ha en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet. Med hänsyn vad som 
framkommit om särskilt den omfattning i vilken varumärket FASS använts, kan det hållas för 
visst att Terramonte Corporation kände till varumärket och därmed var i ond tro när bolaget lät 
registrera domännamnet. 
 
På grund av det anförda skall domännamnet fasse.se överföras till Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB. 
 

 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
Per Carlson 
   
 

 


