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Nyhedsbrev DUS  
30. november 2022 

En række af forbedringer 
Kære ophuggere 

I får her en beskrivelse af de forbedringer, som er udviklet til det digitale udbetalingssystem for skrotnings-
godtgørelser (DUS). Funktionerne vil være tilgængelige i DUS fra og med torsdag den 1. december 2022. 

Salgssager for borger uden NemID/MitID 
Fremover kan I også oprette salgssager for borgere, som er fritaget for digital post. I opretter sagen på samme 
måde som ”Borger uden NemID”, men benytter nu sagstypen ”Salgssag – Borger uden NemID”. 

Oprettelsen forudsætter, at den seneste registrerede ejer er til stede ved oprettelsen, da et fysisk dokument 
om, at borgeren afstår sin skrotpræmie, skal underskrives og uploades. Dokumentet kan hentes i DUS i 
forbindelse med sagsoprettelsen. 

Udover dokumentet og krav om underskrift er reglerne for salgssager uændret. 

Billede 1: Dokumentet ”Aftale om salgsforsøg til borger uden NemID

 

Send en påmindelse til skrotter 
Når I logger ind i DUS efter d. 30. november, vil I på oprettede skrotningsanmodninger, finde knappen ”Send 
påmindelse”. Knappen kan hurtigt og let aktiveres, hvis I 30 dage efter en skrotningsanmodning, stadig ikke har 
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hørt fra skrotteren. Påmindelsesknappen kan kun aktiveres én gang pr. sag. 
 

Dato for modtagelse af bil 
Når en skrotningssag oprettes, kan bilen være fysisk til stede med det samme eller ankomme senere. Som 
noget nyt, er det et krav, at I som ophuggere, indtaster datoen for den fysiske modtagelse. Modtagelsesdato for 
bilen skal fremover fremgå af alle sager og vil også fremgå af selve skrotningsattesten. 
 

Besked til forhandlere om aftale med ophugger 
Fremover får de forhandlere, I indgår aftale med, automatisk besked om aftalen i deres digitale postkasse. Hvis 
aftalen er registreret på forhandlerens P-nummer, vil det pågældende P-nummer fremgå af beskedens 
brevhoved. Som hidtil skal forhandleren herefter acceptere eller afvise aftalen. 
 

Fremsøgning af ophuggere og forhandlere 
Endelig er fremsøgningsmulighederne forbedret for de mange, som gerne vil finde en ophugger eller forhandler 
inden de logger ind med NemID/MitID. Listen med godkendte ophuggere, som fremgår af de åbne sider på 
borger.dk og virk.dk, er nu udvidet med en liste over tilknyttede forhandlere og en fremsøgningsfunktion. Der er 
således mulighed for både at søge på  postnummer, by eller selve adressen. 

Billede 2: Fremsøgningsmuligheder: Postnummer eller adresse, forhandler eller ophugger. 

 

De nye funktioner vil blive installeret onsdag d. 30. november efter almindelig arbejdstid. DUS vil i den periode 
være utilgængeligt, men torsdag morgen kan I så tage de nye funktioner i brug. 

I er velkomne til at kontakte os, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.  
 
Med venlig hilsen 
Dansk Producentansvar 
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